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Για να μείνουν οι καλλιεργητές στον ελαιώνα 
του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

EDITORIAL

T 
α σήματα που στέλνει 
αυτό τον καιρό η αγο-
ρά ελαιολάδου διεθνώς 
δεν δείχνουν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά και πα-

ράλληλα με το γεγονός ότι οδηγούν 
σε πίεση τις τιμές παραγωγού, προ-
κρίνουν σημαντικά εμπόδια στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Το περίεργο είναι ότι σε μια ελαι-
οκομική περίοδο κατά την οποία οι 
συνθήκες παραγωγής δεν κρίνονται 
ευνοϊκές και τα εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα δείχνουν να είναι περιορι-
σμένα, η ζήτηση παραμένει νωχελική 
και οι τιμές παραγωγού υποχωρούν. 

Ειδικά για την Ελλάδα, τα 2,80 έως 
3,20 ευρώ το κιλό που πληρώνονται 
οι παραγωγοί για ελαιόλαδα με οξύ-
τητα μικρότερη του 0,8%, δηλαδή 
στην κατηγορία για την οποία η πα-
ραγωγή εμφανίζεται ιδιαίτερα μειω-
μένη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
συνιστούν ένα ακόμα παράδοξο. Ση-
μειωτέον ότι οι αντίστοιχες τιμές πα-
ραγωγού για την εν λόγω κατηγορία 
στην Ιταλία προσεγγίζουν κατά μέσο 

όρο τα 5,5 με 6 ευρώ.   
Το θέμα είναι ότι η Ιταλία μοιάζει 

να είναι τα τελευταία χρόνια η μεγά-
λη χαμένη στον κλάδο του ελαιολά-
δου. Εδώ και μια δεκαετία περίπου, 
έχοντας χάσει τον έλεγχο σημαντικού 
μέρους της μεταποιητικής βιομηχανί-
ας (μετά τις «επιθετικές», κατά κάποιο 
τρόπο, εξαγορές των Ισπανών), τον 
τελευταίο καιρό δυσκολεύεται να δι-
ατηρήσει τη θέση της και στον τομέα 
της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς 
χρόνο με το χρόνο καταγράφει μεγά-
λες απώλειες.

Το κακό για την Ελλάδα είναι ότι 
οι Ισπανοί καθοδηγητές της παγκό-
σμιας αγοράς, κινούνται με μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον στη διακίνηση με-
γάλων όγκων, χαμηλής ποιότητας 
ελαιολάδων σε ιδιαίτερα ελκυστι-
κές τιμές για την κατανάλωση, υπο-
νομεύοντας επί της ουσίας τις όποιες 
προσπάθειες αναβάθμισης της ποι-
οτικής εικόνας του ελαιολάδου διε-
θνώς, έτσι ώστε ο κύριος όγκος των 
πράξεων να ακολουθεί σε ένα υψη-
λότερο επίπεδο τιμών. 

Οι μεμονωμένες απόπειρες προς 
την κατεύθυνση αυτή, τόσο στη χώρα 
μας, όσο και στην Ιταλία, όπου βεβαί-
ως, η συνολική δραστηριότητα ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία, δεν επαρ-
κούν για τη διαμόρφωση μιας άλλης 
παγκόσμιας δυναμικής. Η Ελλάδα, 
χωρίς ολοκληρωμένη στρατηγική, με 
πενιχρά οικονομικά μέσα και με συ-
χνά «χτυπήματα» από τον καιρό, δυ-
σκολεύεται και θα δυσκολευτεί ακό-
μα περισσότερο να συγκρατήσει τους 
καλλιεργητές στον ελαιώνα.     

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής
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Η γενική εικόνα δικαιολογεί ενεργοποίηση των διαδικασιών για αποζηµιώσεις, ωστόσο ο ΕΛΓΑ δεν δείχνει να ευαισθητοποιείται, ενώ η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου «πετάει την µπάλα» στα ΠΣΕΑ, κάνοντας λόγο για φάκελο που θα υποβληθεί στις Βρυξέλλες µε αίτηµα για αποζηµιώσεις 30 εκατ. ευρώ. 

Α Γ Ο Ρ Α
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Επιταγές ακάλυπτες
 αφήνει η ελιά

∆υσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της παραγωγικής  
αλυσίδας, καθώς και δυσκολίες στον εξαγωγικό προσανατολισµό των 
προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου, δείχνει να µεταφέρει η φετινή χρονιά,  

που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για την ελαιοπαραγωγή.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α μηνύματα που φθάνουν 
απ’ όλες σχεδόν τις ελαιο-
παραγωγικές περιοχές της 
χώρας προδικάζουν ακόμα 
και μετάθεση των οικονομι-

κών βαρών από τον έναν κλάδο στον άλ-
λον. Κι αυτό γιατί η παραγωγή είναι μι-
κρή, η ποιότητα τις περισσότερες φορές 
υποβαθμισμένη και οι δυσκολίες των 
ελαιοπαραγωγών τεράστιες. 
Η «χαμηλή πτήση» που φαίνεται να 
ακολουθεί ο κλάδος της ελιάς αποτυπώ-
θηκε το τελευταίο διάστημα πολύ καθα-
ρά και στις μειωμένες παραγγελίες που 
έχουν τα καταστήματα αγροτικών εφο-
δίων για ελαιοραβδιστικά, δίχτυα ελαιο-
συλλογής, κλαδευτικά κ.ά. Κι αυτό για-
τί σε πολλές περιπτώσεις το αντίτιμο του 
καρπού δεν φτάνει να καλύψει ούτε τα 
εργατικά συγκομιδής. 
Δεν είναι λίγοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύ-
σεων, ειδικά εκεί όπου η καλλιεργητική 
φροντίδα υπήρξε εξαρχής πλημμελής, 
που προτιμούν να αφήσουν τις ελιές 
αμάζευτες, παίρνοντας φυσικά το ρίσκο 
να αντιμετωπίσουν νέα μεγάλα προβλή-
ματα ασθενειών και δάκου και κατά την 
ακόλουθη καλλιεργητική περίοδο. 
Την ίδια στιγμή, βέβαια, μετανιωμένοι 
είναι και οι καλλιεργητές που επέλεξαν 
να ολοκληρώσουν την ελαιοσυλλογή, 
καθώς το προϊόν που συγκόμισαν είναι 
λίγο και όχι άριστης ποιότητας. Οι προ-
σφερόμενες από το εμπόριο τιμές στην 
επιτραπέζια ελιά, παρ’ ότι τσιμπημένες, 

δεν αναπληρώνουν το χαμένο εισόδη-
μα από τη λιγοστή παραγωγή. Την ίδια 
στιγμή το ελαιόλαδο που παραλαμβά-
νουν από τα ελαιοτριβεία είναι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις «βαρύ» και με 
υψηλή οξύτητα, καθώς ο δάκος και το 
γλοιοσπόριο «δούλεψαν» καλά στη δι-
άρκεια του έτους. Μια μικρή βοήθεια ήρ-
θε στις όψιμες κυρίως ποικιλίες και πε-
ριοχές από τις βροχές του Δεκεμβρίου, 
ωστόσο, ήταν πολύ αργά για την αντι-
στροφή της κατάστασης στον κλάδο. 
Φέτος ήταν χρονιά για αποζημιώσεις, 
ωστόσο ο ΕΛΓΑ δεν έδειξε να ευαισθη-
τοποιείται, ενώ η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου έδειξε να «πετάει την μπάλα» 
στα ΠΣΕΑ, ψιθυρίζοντας στην ουσία για 
κάποιο φάκελο που θα υποβληθεί στις 
Βρυξέλλες με αίτημα για αποζημιώσεις 
ύψους 30 εκατ. ευρώ, χωρίς κάτι τέτοιο 
να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Βέ-
βαια, όλοι ξέρουν τι σημαίνει ΠΣΕΑ, πό-
σες πιθανότητες εμπλοκής συνοδεύουν 
συνήθως αυτή τη διαδικασία και πόσο πί-
σω μπορεί να οδηγήσει τις όποιες αποζη-
μιώσεις ακόμα και αν δοθεί κάποια στιγ-
μή το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες.
Το πρόβλημα της ελαιοπαραγωγής και 
των συνεπειών στο εισόδημα των πα-
ραγωγών προβληματίζει όλο το φάσμα 
των πιστωτών του αγρότη, δηλαδή τα γε-
ωπονικά καταστήματα και τις εταιρείες 
εισροών, τους προμηθευτές μηχανολο-
γικού εξοπλισμού, τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις και φυσικά τις τράπεζες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
∆ηµιουργία Συντονιστικού Κέντρου

Ένα νέο πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο 
ωστόσο θα βασίζεται, όπως όλα δείχνουν, 
στον παλιό και αποδεδειγμένα αναποτε-
λεσματικό επεξεργάζεται το τελευταίο δι-
άστημα το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Η όλη διαδικασία πρόκειται να 
καθοριστεί σε τροπολογία που θα συνυπο-
γράφει το υπουργείο Εσωτερικών και ήταν 
να περάσει από τη Βουλή πριν από το τέ-
λος του έτους. Με μόνο γνώμονα την πα-
ροχή των κονδυλίων στις περιφέρειες και 
νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια ώστε η δακοκτονία να ξεκινάει έγκαι-
ρα, η κυβέρνηση ουσιαστικά ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις των τοπικών αρχόντων και 
όχι τις απαιτήσεις παραγωγών που ζημιώ-
νονται κάθε χρόνο από τις δακοπροσβολές.
Μοναδική ίσως εξαίρεση καινοτομίας ανα-
μένεται να αποτελέσει η εφαρμογή σε με-
γαλύτερη κλίματα του μοντέλου της Τρι-
φυλίας στη δακοπαρακολούθηση με GPS 
(ρεπορτάζ σελ. 50) και εφαρμογές μέσω κι-
νητών τηλεφώνων αλλά σίγουρα αυτό –
από μόνο του– δεν θα κάνει τη διαφορά. 
Κατά τα άλλα, το υπουργείο αναμένεται να 
ανακοινώσει προδέσμευση πιστώσεων (τρι-
ών ετών) στις περιφέρειες για το πρόγραμμα 
δακοκτονίας, απλοποίηση της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας, έναρξη του προγράμματος 
από τον Απρίλιο και τη δημιουργία συντονι-
στικού κέντρου μαζί με το Εσωτερικών. 

Α Γ Ο Ρ Α
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Α Γ Ο Ρ Α

Ε 
λλάδα και Ιταλία φαίνεται 
πως είναι οι χαμένοι της 
φετινής ελαιοκομικής περι-
όδου, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του ισπανικού περιοδικού 

Mercarei, το οποίο συνέλεξε πληροφορίες 
και εκτιμήσεις από τις βασικές ελαιοπα-
ραγωγές χώρες της Μεσογείου. Σε αυτό, 
σύμβουλοι και ειδικοί από τον κλάδο του 
ελαιολάδου, αναλύουν την πορεία του 
στην τρέχουσα εμπορική σεζόν.

ΕΛΛΑ∆Α 

Με εξαίρεση ορισμένες περι-
οχές στην Κρήτη, όπου βροχές 

καθυστερούν τις δουλειές στον ελαιώνα, 
η συγκομιδή στη χώρα μας έχει τελειώσει. 
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μια 
παραγωγή των 220.000 τόνων, ωστόσο 
όπως υπογραμμίζει ο διαμεσολαβητής για 
ιταλικές εταιρείες Luigino Mazzei, που ει-
δικεύεται στην ελληνική αγορά, η απότομη 
μείωση της παραγωγής σε Πελοπόννησο 
και Κρήτη, εξαιτίας της προσβολής από τον 
δάκο αλλά και το γλοιοσπόριο, μπορεί να 
οδηγήσει σε μια παραγωγή 170.000 τόνων, 
με σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα. 
«Ένα κακό αποτέλεσμα με όρους ποιότη-
τας, που δεν έχω συναντήσει ξανά στην 
Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια», τόνισε. Οι 
τιμές παραγωγού κυμαινονται στα 2,70 με 
2,80 ευρώ ανά κιλό για οξύτητες από τις 0,5 
μέχρι τις 0,6 γραμμές, ενώ λίγα ελαιόλαδα 
με οξύτητα κάτω από το 0,35 πωλούνται 
από τα 3,10 μέχρι τα 3,30 ευρώ. «Δεν 
νομίζω πως η Ελλάδα μπορεί να εξάγει 
σημαντικές ποσότητες στην Ιταλία φέτος, 
και θεωρώ πως το εξαιρετικά παρθένο θα 
αξιοποιηθεί κυρίως από τους Έλληνες 
τυποποιητές. Ίσως σε μερικούς μήνες να 

χρειαστεί να γίνουν μερικές εισαγωγές από 
Ισπανία και Πορτογαλία», καταλήγει. 

ΙΤΑΛΙΑ

 Με αρχικές εκτιμήσεις παρα-
γωγής ανάμεσα στους 200.000 

και 250.000 τόνους, όγκο μικρό μεν 
αλλά αισιόδοξο αν αναλογιστεί κανείς τις 

σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή που 
γνώρισε η περιοχή της Απουλίας, ο Luigi 
Caricato θεωρεί την φετινή παραγωγή 
αποδεκτή. «Είναι μια χρονιά που πολλοί 
θα θέλουν να ξεχάσουν, όμως δεν θα έπρε-
πε να παραξενευόμαστε, αφού η Ιταλία δεν 
έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της 
ελαιοκαλλιέργειας. Οι αγροτικοί οργανι-
σμοί κάνουν λόγο για ένα εκατομμύριο 
χαμένα μεροκάματα, όσο την ίδια στιγμή, 
μιμούμενοι το παράδειγμα των Γάλλων, 
κατεβαίνουν με πορτοκαλί γιλέκα διαμαρ-
τυρόμενοι στους δρόμους. Όλα αυτά δεν 
θα βοηθήσουν καθόλου, αν δεν επενδύσει 
η Ιταλία στην πυκνή φύτευση», αναφέρει 
ο ίδιος. Σε ό,τι αφορά τις τιμές τώρα, αυτές 
παραμένουν σταθερές και κυμαίνονται 
από τα 5 μέχρι τα 5,80 ευρώ ανά κιλό, 
με εξαίρεση τα ΠΟΠ προϊόντα, τα οποία 
πληρώνονται λίγο παραπάνω.

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 Δάκος, βροχοπτώσεις πριν 
από την συγκομιδή και παγωνιά 

έχουν σαν αποτέλεσμα τα έξτρα 
παρθένα να καταστούν σπάνια στην Ισπα-
νία, σύμφωνα με τον Juan Vilar, σύμβουλο 
ελαιολάδου, αναλυτή και καθηγητή στο 
πανεπιστήμιο της Χαέν. Έτσι η πλειοψηφία 
των φετινών ελαιολάδων της χώρας της Ιβη-
ρικής θα αποτελείται από παρθένα. Μέχρι 
τον Ιανουάριο η συγκομιδή βρισκόταν στο 
50%, ενώ τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν 
πως οι αποδόσεις του καρπού βρίσκονται 
τρεις βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο. Η 
Ανδαλουσία αναμένεται πως θα παράγει 
το 78% της συνολικής παραγωγής των 1,6 
εκατ. τόνων, με την Καστίγια- Λα Μάντσα 
να ακολουθεί με το 8%, η Εξτρεμαδούρα 
με το 3% και οι υπόλοιπες περιοχές το 

Με το σταγονόμετρο 
το έξτρα παρθένο

Μια παράξενη χρονιά για τον µεσογειακό ελαιώνα αποδείχθηκε η φετινή, 
που πλησιάζει στο τέλος της, µε ακόµα και την Ισπανία να στεγνώνει από 
έξτρα παρθένο και την Ελλάδα να σηµειώνει, για τα δικά της δεδοµένα, 

τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων 30 ετών.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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υπόλοιπο 11%. Η ζήτηση και η εξέλιξη των 
τιμών θα ακολουθήσουν μια τάση παρόμοια 
με την τρέχουσα. Έτσι οι τιμές θα βαίνουν 
σταθερά και θετικά για τα υψηλής ποιότη-
τας εξαιρετικά παρθένα. Κατά την άποψή 
του, είναι πιθανό να προκύψει ένα σημείο 
καμπής τον Απρίλιο ή τον Μάιο ανάλογα 
με τις μελλοντικές προσδοκίες συγκομιδής, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Μια διαφορετική από τις 
προηγούμενες χρονιά, είναι 

η φετινή για τους Πορτογάλους 
ελαιοπαραγωγούς, με μικρή παραγωγή 
κατά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και 
μεγάλη δραστηριότητα μέσα στον Δεκέμ-
βριο. Μέχρι το τέλος του έτους η κατάσταση 
του καρπού ήταν πολύ καλή, ωστόσο τις 
πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, παγωνιά 
χτύπησε τους ελαιώνες, αυξάνοντας τις 
οξύτητες. Ωστόσο στα πρώτα στάδια τα 
ελαιοτριβεία προμηθεύονταν εξαιρετικής 
ποιότητας πρώτη ύλη, με την απόδοση του 

καρπού να είναι μειωμένη πάντως κατά 
30% συγκριτικά με πέρυσι. Έτσι ο αρχικός 
στόχος των 100.000 τόνων είναι μάλλον 
απίθανος για την Πορτογαλία. Οι τιμές για 
τα εξαιρετικά παρθένα κυμαίνεται από τα 
2,70 ευρώ ανά κιλό ως τα 3,30, ανάλογα με 
την ποιότητα. 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

 Σημαντική μείωση στην τιμή 
παραγωγού γνωρίζει η χώρα τη 

Βορείου Αφρικής, με την τιμή να 
πέφτει στα 2,50 ευρώ ανά κιλό από τα 3,50 
που ήταν πέρυσι τον Ιανουάριο, σύμφωνα 
με την έρευνα του περιοδικού Mercacei. 
Σε ό,τι αφορά στον όγκο της παραγωγής, 
φαίνεται πως ο στόχος των 140.000 τόνων 
μάλλον θα επιβεβαιωθεί, με την συγκομιδή 
να βρίσκεται την στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές στο 70%, ωστόσο σίγουρα 
θα υπάρξει μια διόρθωση προς τα κάτω. Από 
τον όγκο αυτό, το 50% αφορά σε εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα, το 30% σε παρθένα και 
το 20% σε κατηγορία λαμπάντε.

ΜΑΡΟΚΟ 

Μια εξαιρετική χρονιά ανα-
μένεται να είναι η φετινή για 

το Μαρόκο, με την παραγωγή 
να ξεπερνά τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Με μια απόδοση κατά μέσο όρο κοντά 
στα 6-7 τόνους ενά εκτάριο, το μαροκινό 
ελαιόλαδο υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει 
τους 200.000 τόνους, αγγίζοντας τους 
220.000 τόνους, αυξημένη κατά 42% σε 
σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας. 
Η τιμή αυτού ωστόσο θα είναι μειωμένη 
συγκριτικά με τα 4,80 ευρώ ανά κιλό, και 
κυμαίνεται στα 2,40 και τα 3,80 ευρώ ανά 
κιλό. «Οι μηδενικές βροχοπτώσεις από την 
έναρξη της συγκομιδής σε συνδυασμό με 
την απουσία του δάκου, έχουν έναν θετικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα του ελαιολάδου» 
αναφέρει ο Noureddine Ouazzani , διευ-
θυντής του Agro-pôle Olivier. Αξίζει να 
σημειωθεί, πως οι  φετινές επιδόσεις είναι 
αποτέλεσμα του Σχεδίου Πράσινο Μαρόκο, 
που στόχο είχε την βελτίωση της εγχώριας 
παραγωγής με γνώμονα τις εξαγωγές, οι 
οποίες, ειδικά στην περίπτωση των ΗΠΑ, 
είναι ικανοποιητικές. 
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Στο νερό 
 επενδύει ο ελαιώνας

Με την παραγωγή και τις τιµές του ελαιολάδου στην 
ΕΕ να παραµένουν ευάλωτες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της επόµενης δεκαετίας λόγω του γεγονότος ότι οι 
ελαιώνες που ποτίζονται αποκλειστικά µε το νερό της 
βροχής ξεπερνούν το 75% , η αναµενόµενη αύξηση της 
σοδειάς επί ευρωπαϊκού εδάφους, η οποία σχετίζεται και 
µε τις αυξανόµενες επενδύσεις σε αρδευτικά έργα, θα 
ενισχύσει κατά 3,3% ετησίως τις εξαγωγές της ΕΕ.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Η 
αυξανόμενη ικανότητα 
επεξεργασίας και παραγωγής 
στον ευρωπαϊκό τομέα 
ελαιολάδου αναμένεται να 
ενισχύσει περαιτέρω τον 

εξαγωγικό χαρακτήρα της ΕΕ στις διεθνείς 
αγορές. Παράλληλα, μέχρι το 2030 η 
κατανάλωση του ελαιολάδου σε καινούργιες 
αλλά και παλαιότερες μη ελαιοπαραγωγικές 
αγορές, αναμένεται να ισορροπήσει τη 
φθίνουσα κατανάλωση σε Ισπανία, Ιταλία, 
Ελλάδα και Πορτογαλία. 
Για την περίοδο που ήδη διανύεται, στην 
έκθεση της Κομισιόν με εκτιμήσεις για την 
πορεία της παραγωγής βασικών για την ΕΕ 
καλλιεργειών, υποστηρίζεται ότι η αυξημένη 
παραγωγή, που θα προσεγγίσει τους 2,3 εκατ. 
τόνους, χάρη στην Ισπανία, θα πιέσει τις 
τιμές, γεγονός που όμως θα συμβάλλει στην 
αύξηση της κατανάλωσης. 
Στους βασικούς παράγοντες που θα 
στηρίξουν την παραγωγική ικανότητα 
ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να είναι οι 
νέες φυτεύσεις και οι βελτιώσεις στις 
καλλιεργητικές πρακτικές. Σε επίπεδο 
κρατών-μελών, αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνουν, στην περίπτωση της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, επενδύσεις σε 
συστήματα άρδευσης. Στην Ιταλία, βελτιώσεις 
στις διαδικασίες συγκομιδής αναμένεται 
να αυξήσουν τις αποδόσεις της χώρας, ενώ 
και πάλι στην Πορτογαλία, αναμένεται 
να ολοκληρωθεί ο εκμοντερνισμός της 

βιομηχανίας με την εγκατάσταση σύγχρονων 
μηχανημάτων στα ελαιοτριβεία. Τα 
παραπάνω θα συμβάλλουν σε μια ετήσια 
αύξηση της συνολικής παραγωγής με 
ρυθμούς 1,3% ετησίως. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2%
Ευάλωτες παραµένουν οι τιµές

Απότομη αναμένεται να είναι η αύξηση 
της παραγωγής στην Ιβηρική χερσόνησο, 
προσεγγίζοντας το 2% ετησίως, συγκριτικά 
με τον μέσο όρο των ετών 2015-2017. Από την 
άλλη, στην Ελλάδα η αύξηση της παραγωγής 
αναμένεται να συμβεί με μικρότερους 
ρυθμούς, που δεν θα ξεπεράσουν το 0,9% 
ετησίως. Στην Ιταλία, ο ρυθμός αύξησης 
της παραγωγής κατά 0,4%, αναμένεται να 
σταθεροποιήσει μάλλον την παραγωγή 
παρά να την οδηγήσει σε μια ουσιαστική 
αύξηση. Στις περιπτώσεις των δύο τελευταίων 
χωρών πάντως, η αύξηση της παραγωγής θα 
σημειωθεί κατά πάσα πιθανότητα λόγω των 
αυξημένων αποδόσεων, αφού εντοπίζεται 
ένας περιορισμός στην δυνατότητα αύξησης 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
Σε κάθε περίπτωση, τόσο η παραγωγή 
ελαιολάδου όσο και οι τιμές θα 
παραμείνουν καθ’ όλη την διάρκεια της 
επόμενης δεκαετίας ευάλωτες, υποστηρίζει 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ένα ευρύ φάσµα αγροδιατροφικών 
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένου του 
ελαιολάδου, αφορούν οι προβλέψεις 
της Κοµισιόν για τις ευρωπαϊκές 
γεωργικές αγορές έως το 2030.

Έως το 2030 στην Ευρώπη

Α Γ Ο Ρ Α
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Προκειµένου να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο εισόδηµα των παραγωγών, η έκθεση υπογραµµίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 
από δω και στο εξής σε στρατηγικές δηµιουργίας υπεραξίας, ειδικά στις περιπτώσεις µικρών παραγωγών αλλά και κρατών-µελών µε µικρή 
παραγωγή. Κάτι τέτοιο αποτελεί η εδραίωση πιστοποιήσεων ποιότητας όπως είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις αλλά και η βιολογική καλλιέργεια. 
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η έκθεση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι ελαιώνες που ποτίζονται αποκλειστικά 
με το νερό της βροχής ξεπερνούν το 
75% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που 
τους καθιστά ευάλωτους στις κλιματικές 
αλλαγές. Σημαντικός είναι ο κύκλος των 
ελαιόδεντρων, τα οποία τη μια χρονιά 
αποδίδουν περισσότερο από την επόμενη. 
Καταλύτης είναι και η παρουσία της Xylella 
fastidiosa σε μεγάλες ελαιοπαραγωγικές 
περιοχές, όπως η Απουλία.

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Υποστήριξη µικρών παραγωγών

Προκειμένου να περιοριστεί ο αρνητικός 
αντίκτυπος στο εισόδημα των παραγωγών, η 
έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση από δω και στο εξής σε 
στρατηγικές δημιουργίας υπεραξίας, ειδικά 
στις περιπτώσεις μικρών παραγωγών αλλά 

και κρατών-μελών με μικρή παραγωγή. Κάτι 
τέτοιο αποτελεί η εδραίωση πιστοποιήσεων 
ποιότητας όπως είναι οι γεωγραφικές 
ενδείξεις αλλά και η βιολογική καλλιέργεια. 
Η κατανάλωση ελαιολάδου στις βασικές 
ελαιοπαραγωγές χώρες εμφανίζει 
σημάδια μείωσης τα τελευταία έτη, που 
αποδίδονται στις αλλαγές του τρόπου ζωής 
των καταναλωτών αλλά και στην αύξηση 
των τιμών που επέφερε η μειωμένη 
παραγωγή των τελευταίων ετών. Μέχρι 
το 2030 η κατανάλωση στις χώρες αυτές 
αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω 
κατά 5%, συγκριτικά με τον μέσο όρο των 
ετών 2015-2017, πέφτοντας στα 9,2 κιλά 
ανά άτομο ετησίως. Ωστόσο η κατανάλωση 
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
αναμένεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται, 
παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά 
επίπεδα, που δεν ξεπερνούν τα 1,5 κιλά 
ανά άτομο. Εκτιμάται πως μέχρι το 2030 
το 1/3 της κατανάλωσης στο εσωτερικό 
της ΕΕ θα γίνεται εκτός των βασικών 
ελαιοπαραγωγών χωρών. 

ΑΝΟ∆ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
Αύξηση 3,3% στις εξαγωγές της ΕΕ

Η παγκόσμια ζήτηση για ελαιόλαδο αυξάνεται 
με σταθερούς ρυθμούς, ειδικά στις αγορές της 
Ασίας. Χάρη στην αυξανόμενη παραγωγική 
ικανότητα και δυνατότητα επεξεργασίας της 
ΕΕ που αναλύεται παραπάνω, οι εξαγωγές της 
ΕΕ αναμένεται πως θα αυξηθούν περαιτέρω, 
σημειώνοντας μια ετήσια αύξηση κατά 3,3%, 
φτάνοντας τους 780.000 τόνους ως το 2030. 
Ειδική μνεία γίνεται στις εμπορικές σχέσεις 
της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά 
τις εξαγωγές ελαιολάδου, αφού περί τους 
64.000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων 
ποσοτήτων με πυρηνέλαιο, έφτασαν στις 
αγορές του ΗΒ από τις χώρες της Μεσογείου 
μέσα στο 2016 και 2017. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 9% των συνολικών εξαγωγών 
ελαιολάδου, καθιστώντας το ΗΒ την δεύτερη 
μεγαλύτερη εξαγωγική προοπτική για την ΕΕ 
μετά από τις ΗΠΑ.  

ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΙΣ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ
Λιγότεροι καλλιεργητές, ίδια έκταση

Ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ 
κυριαρχείται από τέσσερις κύριες χώρες 
παραγωγής: την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Πορτογαλία και την Ελλάδα. Συνολικά 
αντιπροσωπεύουν το 99% της κοινοτικής 
παραγωγής και τα δύο τρίτα της παγκόσμιας 
παραγωγής. Το 2016 υπήρχαν περίπου 
790.000 ελαιοκαλλιεργητές στην ΕΕ. Ως 
αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του τομέα, 
ένα υψηλότερο ποσοστό γης είναι στα χέρια 
ενός μικρότερου αριθμού ελαιοκαλλιεργητών 
(-8% το 2016 σε σύγκριση με το 2005), 
ενώ η έκταση παρέμεινε σχετικά σταθερή. 
Οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν 
επέτρεψαν σε μεγαλύτερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις να επενδύσουν κυρίως σε 
αρδευτικά συστήματα. Στην Ιταλία και στην 
Ελλάδα, ο τομέας κυριαρχείται από μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (μέχρι 5 εκτάρια). 
Η διαθεσιμότητα της γης και οι περιορισμοί 
του τοπίου περιπλέκουν τη διαδικασία 
συγκέντρωσης στις χώρες αυτές.
Αν και σε χαμηλότερη κλίμακα, οι χώρες 
εκτός ΕΕ (π.χ. Τυνησία και Τουρκία) 
αυξάνουν προοδευτικά την παραγωγική 
τους ικανότητα, ιδίως μέσω της ανάπτυξης 
αρδευτικών συστημάτων. Μαζί με την 
υψηλότερη ποιότητα παραγωγής, αυτό 
οδηγεί σε περισσότερες εξαγωγικές 
δυνατότητες και αυξανόμενο ανταγωνισμό 
στην παγκόσμια αγορά.

9,2

1,55%

ΜΕΙΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΚΙΛΑ/ΑΤΟΜΟ

ΚΙΛΑ/ΑΤΟΜΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

1,3% 2% 2% 0,9% 0,4%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ  ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α          ΙΤΑΛΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

780.000ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

ΤΟΝΟΙ ΩΣ ΤΟ 2030

9% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΗΒ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΤΟ 2030

3,3%

Α Γ Ο Ρ Α
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Μέχρι το 2000 πιστό κοινό του 
ελληνικού τυποποιημένου 
ελαιολάδου στις αγορές του 

εξωτερικού, ήταν οι κάτοικοι της Αστόρια 
στη Νέα Υόρκη, καθώς και οι ομογενείς 
της Αυστραλίας, οι δύο περιοχές με την 
σημαντικότερη ελληνική παρουσία. 
Στη συνέχεια όμως άνοιξαν νέες πόρτες 
αγορών, που έδωσαν στο επώνυμο 
ελληνικό ελαιόλαδο μια θέση στα ράφια 
μεγάλων αλυσίδων λιανικής, δίπλα στο 
ιταλικό και το ισπανικό. 
Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές 
ελαιολάδου σε τυποποιημένη μορφή 
παρουσιάζουν σταθερούς μεν, μικρούς δε 
ρυθμούς ανάπτυξης. Από το 2009 μέχρι 
το 2017, όπως δείχνουν και τα στοιχεία που 
συνέλεξε το περιοδικό Ελαίας Καρπός, ο 
όγκος έχει αυξηθεί κατά 14.585 τόνους, 
φτάνοντας τους 39.108. Από αυτούς, οι 
21.456 διατίθενται στις ευρωπαϊκές αγορές, 
ενώ οι υπόλοιποι 17.652 εκτός ΕΕ.
«Το θετικό στοιχείο της πορείας του 
ελαιόλαδου μες την κρίση, παρά την 
οικονομική αβεβαιότητα, το στέρεμα του 
δανεισμού και την υψηλή φορολόγηση 
που έχει επιβληθεί είναι ότι αυξήθηκαν 
οι εξαγωγές επώνυμου, τυποποιημένου 
προϊόντος. από τους 15.000 τόνους  
της περασμένης δεκαετίας, σε 40.000 

τόνους σήμερα», είχε αναφέρει σχετικά 
ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γρηγόρης 
Αντωνιάδης, σε συνέντευξή του στο 
περιοδικό την περασμένη άνοιξη. Ο 
ίδιος έθεσε τον στόχο διπλασιασμού της 
ποσότητας αυτής εξηγώντας πως πρόκειται 

για μια αγορά που απορροφά ετησίως 
περισσότερους από 700.000 τόνους. Έτσι, 
δεδομένης της δυναμικής του ελληνικού 
ελαιολάδου, που αντλείται κυρίως από 
τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, θα 
μπορούσαν οι ελληνικές εξαγωγές να 
φτάσουν τους 70.000 – 80.000 τόνους, 
διασφαλίζοντας «μικρότερη εξάρτηση 
από τις διαθέσεις των Ιταλών και μια 
ασφαλέστερη προοπτική για το μέλλον», 
όπως είπε ο κ. Αντωνιάδης. 
Πράγματι, όπως είχε αναδείξει μελέτη 
της Εθνικής Τράπεζας το 2015, περίπου 
1,30 ευρώ ανά κιλό κερδίζουν οι Ιταλοί 
τυποποιητές από το ελαιόλαδο που 
αγοράζουν χύμα από την Ελλάδα. Μόλις το 
27% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου 
φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης στην 
Ελλάδα, όταν το ποσοστό αυτό είναι 50% 
για την Ισπανία και 80% για την Ιταλία. 
Όπως υπογραμμίζει η συγκεκριμένη 
έκθεση, οι Έλληνες παραγωγοί δεν 
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη διεθνή 
δυναμική των τελευταίων ετών εξαιτίας 
της κατακερματισμένης δομής του 
ελληνικού κλάδου ελαιοπαραγωγής, του 
χαμηλού βαθμού τεχνολογικής εξέλιξης 
και κυρίως του υψηλού ποσοστού μικρών 
(και σε μεγάλο βαθμό συνεταιριστικών) 
ελαιοτριβείων.

Σταθερός ο ρυθμός ανάπτυξης 
των εξαγωγών τυποποιημένου
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Στους 80.000 τόνους ο στόχος της Ελλάδας, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γρ. Αντωνιάδη.

Α Γ Ο Ρ Α
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Σπάνια μια αλλαγή στη μεγάλη 
εικόνα της πρωτογενούς παραγωγής 
οφείλεται σε ένα μόνο λόγο. Στην 

περίπτωση της Πορτογαλίας όμως 
πρέπει να γίνει μια εξαίρεση. Η άφιξη 
άφθονου αρδευτικού νερού από το 
γιγαντιαίο έργο της Αλκουέβα έφερε την 
«άνοιξη» ανοίγοντας νέα σελίδα στην 
ελαιοκαλλιέργεια στο Αλεντέχο της Νότιας 
Πορτογαλίας. Η λίμνη Αλκουέβα, που είναι 
ο μεγαλύτερος τεχνητός ταμιευτήρας νερού 
στην ΕΕ, αρδεύει μια έκταση περίπου ίση 
με το μισό νομό Ηρακλείου οδηγώντας σε 
κάθετη άνοδο την παραγωγικότητα  στην 
καλλιέργεια της ελιάς. 
Τα καλοποτισμένα λιοστάσια του Αλεντέχο 
ευθύνονται σήμερα για το 80% της 
συνολικής παραγωγής ελαιολάδου της 
χώρας. Τα μηνύματα από την αγορά της γης 
επιπλέον είναι σαφή: Σε μια εποχή όπου 
οι ξηρασίες έχουν απειλήσει τις σοδειές σε  

Ευρώπη και ΗΠΑ το νερό έχει μετατρέψει 
το χώμα σε χρυσάφι προσελκύοντας ξένους 
επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη δεσμεύσει 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στη γεωργία του 
Αλεντέχο. Την ίδια στιγμή οι καιροί που 

Ισπανοί ελαιοκαλλιεργητές αγόραζαν γη 
φθηνά έχουν παρέλθει και τα αγροτεμάχια 
στην Αλκουέβα είναι από τα πλέον ακριβά 
και περιζήτητα ολόκληρης της Ιβηρικής. 
Σήμερα η Πορτογαλία συνδυάζει βέβαια 
και άλλα δυνατά χαρτιά όσον αφορά την 
παραγωγή ελαιολάδου: Έχει παράδοση 
και κουλτούρα ελαιοκαλλιέργειας, 
διαθέτει μια σημαντική εσωτερική αγορά 
της τάξης των 10 εκατ. καταναλωτών, 
είναι μια χώρα με καλές υποδομές 
ενώ έχει προνομιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Βραζιλίας, μια χώρα με 
την οποία συνδέεται μέσω της κοινής 
γλώσσας και στην οποία η Πορτογαλία 
κατέχει μερίδιο της τάξης του 60% 
στη συνολική αγορά ελαιολάδου. 
Δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη 
λοιπόν αν η ανταγωνιστικότητα της 
Πορτογαλίας στις εξαγωγές ελαιόλαδου 
εκτοξευθεί μες την επόμενη δεκαετία. 

Eκτόξευσε την ελαιοπαραγωγή 
της Πορτογαλίας η λίμνη Αλκουέβα 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ 150.000 ΣΕ 440.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ 8,3 ΣΕ 59 ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ
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Νερό: Ο µπλε χρυσός  
της ελαιοκαλλιέργειας
Το αρδευτικό έργο στον ποταμό 
Γκουαντιάνα, που ξεκίνησε πριν από 
δύο δεκαετίες, είχε ως βασικό στόχο να 
αναζωογονήσει μια περιοχή που κινδυνεύει 
από ερημοποίηση. Η κατασκευή της 
λίμνης που καταλαμβάνει έκταση της 
τάξης των 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
προβλήθηκε από την κυβέρνηση της 
Πορτογαλίας ως ένα «πράσινο ανάχωμα» 
απέναντι στην κλιματική αλλαγή αλλά 
έφερε παράλληλα την άνοιξη στην 
καλλιέργεια της ελιάς, που είναι η πρώτη 
σε αξία γεωργική παραγωγή στην ευρύτερη 
περιοχή της Αλκουέβα. 
Χάρη στο αρδευτικό έργο η 
παραγωγικότητα στη ζώνη του Αλεντέχο  
που περιλαμβάνει τον τεχνητό ταμιευτήρα 
μεταβλήθηκε από 8,3 σε 59 κιλά 
ελαιόλαδου ανά στρέμμα. Ως αποτέλεσμα 
η περιοχή αυτή που καταλαμβάνει το 
20% της έκτασης της Πορτογαλίας 
ευθύνεται σήμερα για το 80% της 
ελαιοπαραγωγής της χώρας. Η 
ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας 
ήταν εκρηκτική: Η έκταση της 
ελαιοκαλλιέργειας αυξήθηκε 300% 
μέσα στην τελευταία τετραετία από 
150.000 σε 440.000 στρέμματα. 
Το έργο προχωρά ήδη με γοργούς 
ρυθμούς αλλά στο μέλλον η 
αρδευόμενη έκταση προβλέπεται 
να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
πορτογαλικού Τύπου η έκταση 
του δικτύου φέτος ανήλθε στο 
80% της περιοχής που εξυπηρετεί. 
Παράλληλα η Alqueva Develop-
ment and Infrastructure Company 
(EDIA) η κρατικής επιχείρησης που 
είναι και ο διαχειριστής του έργου 
σχεδιάζει να επεκτείνει την κάλυψη 
άρδευσης κατά περισσότερο από 
40%  σε 1.700.000 στρέμματα μες 
τα επόμενα τρία χρόνια. 

Ισπανικών συµφερόντων  
το ήµισυ του ελαιώνα 
Τον πρώτο ρόλο στις ξένες επενδύσεις στην 
Αλκουέβα, που ανέρχονται σε περίπου 
250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του 
Reuters, έχουν σήμερα οι Ισπανοί. Στα 
τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με 
έκθεση της EDIA, οι εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονταν στην κατοχή επιχειρήσεων 
ισπανικών συμφερόντων ανέρχονταν σε 
περίπου 180 χιλιάδες στρέμματα από τα 
οποία το  46% αποτελούνται από ελαιώνες. 
Οι λόγοι που ώθησαν τους Ισπανούς σε 
επενδύσεις στην Πορτογαλία είναι πολλοί 

και περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο 
αριθμό ωρών ηλιοφάνειας και τα σχετικά 
χαμηλότερα εργατικά κοστολόγια. 
Μετά τους Ισπανούς έντονο ενδιαφέρον για 
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στην Αλκουέβα δείχνουν οι Καλιφορνέζοι.  
Με την κατάσταση της ξηρασίας στην 
Καλιφόρνια να επιδεινώνεται τα τελευταία 
χρόνια, τα θέλγητρα της Πορτογαλίας 
που συνδυάζει γόνιμα εδάφη μαζί με τη 
διαθεσιμότητα μεγάλων όγκων αρδευτικού 
νερού μαγνητίζουν παραγωγούς και 
επενδυτικά funds που είναι διατεθειμένοι 
να μπουν στην πρωτογενή παραγωγή. 
Σημειωτέον ότι στα  πλαίσια  της τόνωσης 
της εθνικής οικονομίας στην προσπάθεια 

εξόδου από την κρίση η 
κυβέρνηση της χώρας 
μετά το 2011, σύμφωνα με 
πληροφορίες του Reuters, 
παρέχει φθηνά δάνεια 
και άλλα κίνητρα στους 
επενδυτές που είναι έτοιμοι 
να ξοδέψουν περισσότερα 
από 500.000 ευρώ και να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας.
Η Πορτογαλία επιπλέον 
αποτελεί για μια στρατηγική 
χώρα όχι τόσο επειδή 
διαθέτει μια εσωτερική 
αγορά 10 εκατ. αλλά 
κυρίως επειδή παρέχει 
θύρα εισόδου στην ΕΕ που 
εκπροσωπεί αγορά της τάξης 
των 500 εκατ. καταναλωτών.

Χρυσοπληρώνουν  
τη γη οι παραγωγοί
Η περιοχή της Αλκουέβα έχει 
αναμφισβήτητα θέλγητρα για τους ξένους 
και Πορτογάλους καλλιεργητές αλλά 
σε αντίθεση με το παρελθόν η τιμή της 
γης έχει αυξηθεί και δεν αποτελεί πλέον 
κίνητρο για νέες επενδύσεις. 
Ειδικά για τους Πορτογάλους παραγωγούς 
ελαιολάδου η αύξηση του ανταγωνισμού 
έχει κάνει τη γη απλησίαστη, καθώς το 
κόστος των αγροτεμαχίων συγκρίνεται με 
την τιμή της γης στις καλύτερες περιοχές 
της γειτονικής Ισπανίας και μπορεί να 
ανέλθει ακόμη και σε 2.000 ευρώ ανά   
στρέμμα.  

Αρδευτικό δίκτυο 1.7 εκ στρεµµάτων ως το 2020
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Τυνησία
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Βλέπουν
Σ

τον ανδροκρατούμενο κόσμο του 
ελαιολάδου, προκαλεί εντύπω-
ση το γεγονός ότι οι γυναίκες της 
Τυνησίας δημιουργούν το δικό 
τους, όλο και πιο ισχυρό, σημάδι 

στην ελαιοπαραγωγή. Σε μια χώρα όπου το 
ένα τρίτο της γης καλύπτεται από ελαιώνες, 
300.000 ανθρώποι απασχολούνται στον το-
μέα της ελαιοπαραγωγής και ανάμεσά τους 
πολλές γυναίκες, στην πλειοψηφία τους ερ-
γάτριες γης αλλά πλέον και επιχειρηματίες.

Βέβαια η μεγαλύτερη συνεισφορά των 
γυναικών σε μια βιομηχανία με κύκλο δύο 

δις δηναρίων Τυνησίας σε εξαγωγές (723.7 
εκατομμύρια δολάρια) είναι ως πηγή φθη-
νού εργατικού δυναμικού κατά τη διάρ-
κεια της συγκομιδής. Το 95% των εργατών 
γης αποτελείται από γυναίκες της επαρχίας 
που απασχολούνται σαν εποχιακό εργατικό 
δυναμικό σε χωράφια, με μεροκάματο συ-
νήθως χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. 
Τη μεταφορά τους στα κτήματα αναλαμβά-
νουν συχνά οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, με 
τα μεταφορικά έξοδα να βαραίνουν τις ίδιες. 
Ντυμένες με χοντρά ρούχα, για να προστα-
τευτούν από το κρύο του χειμώνα, μαζεύ-

ουν τις ελιές με τα χέρια.
Στην άλλη άκρη του κοινωνικού φάσμα-

τος, γυναίκες με καλές σπουδές ασχολού-
νται με την καθημερινή διαχείριση των οι-
κογενειακών τους επιχειρήσεων. Η Semia 
Salma Belkhira Medagro, Γενική Διευ-
θύντρια της Medagro, παρέλαβε το δεύ-
τερο βραβείο για το μέτρια φρουτώδες 
ελαιόλαδο Ruspina στα βραβεία που διοργά-
νωσε το υπουργείο Βιομηχανίας της Τυνησί-
ας τον περασμένο Απρίλιο. Στην Rawia Ben 
Ammar, Διευθύντρια Πωλήσεων στην ορ-
γανική φάρμα Domaine Ben Ammar, απο-

Βλέπουν
το μέλλον της ελιάς  
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νεμήθηκε το πρώτο βραβείο για τη φίρμα 
Ivlia στην έντονα φρουτώδη κατηγορία.
Πιο σπάνια συναντά κανείς γυναίκες που 
προσπαθούν μόνες τους, αφήνοντας την κα-
ριέρα τους σε άλλα πεδία. Κάποιες βγάζουν 
τα προς το ζην πουλώντας ελιές σε τοπικούς 
παραγωγούς ενώ άλλες βγάζουν ελαιόλαδο 
μέσα από δικές τους ετικέτες.

Το κληρονομικό δίκαιο
«Οι γυναίκες αποτελούν το 30-50% των 
καλλιεργητών αλλά είναι πολύ λίγες εκεί-
νες που κατέχουν τη γη στην οποία δουλεύ-
ουν, όχι περισσότερες από 6%» μεταφέρει 
στο oliveoiltimes.com η Zakai Hajabdallah, 
παραγωγός και αντιπρόεδρος ενός συνεται-
ρισμού αγροτών που δραστηριοποιείται στην 
πόλη Fahs και σε γειτονικές περιοχές. Είναι, 
επίσης, αντιπρόεδρος της Τοπικής Ένωσης 
Γεωργίας και Αλιείας και ενεργό μέλος της 
Εθνικής Ένωσης Αγροτισσών που εκπροσω-
πεί γυναίκες καλλιεργητές.

H Hajabdallah φορά μαντήλα και οδηγεί 
ένα λευκό φορτηγάκι Toyota ανοιχτό στο πί-
σω μέρος. Aσχολήθηκε με την ελαιοκαλλι-
έργεια αφού παραιτήθηκε από το δημόσιο, 
όπου δούλευε σαν αγρονόμος, για να δουλέ-
ψει τα 40 εκτάρια γης που νοίκιασε από την 
κυβέρνηση στα πλαίσια ενός προγράμματος 
αποκατάστασης γεωργικής γης. 

«Φύτεψα μέχρι και κουκιά και άλλα που 
αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και συ-
γκρατούν άζωτο στο έδαφος. Αυτό βελτιώνει 
την αποδοτικότητα και τη συγκομιδή από τα 

ελαιόδεντρα» σημιεώνει. Τα δέντρα της εί-
ναι της ποικιλίας Chetoui που αντέχει στη 
ζέστη της Βόρειας Αφρικής αλλά δίνει καρ-
πό κάθε δεύτερο χρόνο. Με τη φάρμα της να 
έχει πιστοποιηθεί ως οργανική από το 2014, 
η Hajabdallah πουλά τις ελιές της στην εται-
ρεία Agromed για τα οργανικά της προϊόντα 
Oriviera που εξάγονται στη Β. Αμερική. 

Η διαδρομή από τη Fahs στον ελαιώνα της 
περνά μέσα από ένα τοπίο με κυματιστούς 
λόφους, από όπου διακρίνονται τα βουνά 
του Zaghouan -60 χλμ. νοτιοδυτικά από την 
πρωτεύουσα Τύνιδα.

Οι γυναίκες συνήθως δουλεύουν με τον 
μπαμπά και τον σύζυγό τους σε οικογενεια-
κές φάρμες, είπε η ίδια στους oliveoiltimes.
com, εξηγώντας ότι ένας λόγος για τον οποίο 
οι γυναίκες έχουν τόσο λίγες εκτάσεις στο 
όνομά τους οφείλεται στον ισχύοντα νόμο 

που τους επιτρέπει να κληρονομούν το μι-
σό μερίδιο απ' ό,τι τα αδέρφια τους. Η παρού-
σα κυβέρνηση έχει προτείνει αναθεώρηση 
του συγκεκριμένου νόμου, που σε περίπτω-
ση που περάσει, θα καταστήσει την Τυνησία 
την πρώτη χώρα στον αραβικό κόσμο που θα 
αναγνωρίζει ίδια κληρονομικά δικαιώματα.

Βορειότερα, κοντά στο Mateur, 70 χιλιό-
μετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας στο Bizerte, 
η Afet και η Selima Ben Hamouda, αδερφές 
στα 30 τους επικεντρώνονται στην παραγω-
γή έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποι-
ότητας. Αν και ανήκουν στην έκτη γενιά πα-
ραγωγών της οικογένειας, η Afet άφησε τη 
δουλειά της στα τουριστικά και η Selima την 
καριέρα της στα νομικά για να ασχοληθούν 
με τον ελαιώνα τους, μέχρι που λάνσαραν τη 
δική τους ετικέτα A&S δύο χρόνια αργότερα.
«Οι γονείς μας, μας ενθάρρυναν και στήριξαν 
την απόφασή μας. Ο μπαμπάς μας είπε: Για-
τί να μην φυτέψετε ελιές; σημειώνοντας ότι 
το ελαιόλαδο αναπτύσσεται γρήγορα ως βι-
ομηχανία στην Τυνησία». Με 900 δέντρα 
Chetoui ως βάση, αποφάσισαν να φυτέψουν 
και 12.000 δέντρα των ισπανικών ποικιλιών 
Arbosana και Arbequina που δίνουν καρπό 

γρήγορα. Στους ελαιώνες τους υπάρχει και η 
ελληνική ποικιλία-επικονιαστής Κορωνέικη. 
Πριν δύο χρόνια φύτεψαν 9 επιπλέον εκτά-
ρια της ντόπιας ποικιλίας Chetoui. Επιπλέον, 
για να αποφύγουν καθυστερήσεις στα ελαιο-
τριβεία, επένδυσαν σε δική τους διφασική μη-
χανή κατεργασίας. «Είναι ο μόνος τρόπος για 
να διασφαλίσουμε την ποιότητα. Τα ελαιοτρι-
βεία εδώ χρησιμοποιούν ένα τριφασικό σύ-
στημα που εισάγει νερό στη διαδικασία και το 
αποτέλεσμα δεν είναι ιδανικό. Ακόμη, συνή-
θως οι ελιές του ενός παραγωγού δεν διαχω-
ρίζονται από των άλλων, με αποτέλεσμα να 
συμπιέζονται όλες μαζί. Οπότε, το να έχουμε 
το δικό μας ελαιοτριβείο ήταν απολύτως ανα-
γκαίο» εξηγεί η Selima. «Αυτή η πρώτη γεύση 
του νέου ελαιόλαδου είναι πολύ συναισθημα-
τική στιγμή» καταλήγει η αδερφή της, Afet.

«Οι συμπολίτες μας είναι 
έκπληκτοι όταν ακούνε 
ότι καλλιεργούμε ελιές. 
Στην αρχή κάποιοι φίλοι 
μάς κορόιδευαν αλλά 
τώρα μερικοί έχουν 
φυτέψει τις δικές τους» 
σημειώνουν οι αδελφές 
Ben Hamouda.

Σε έναν ανδροκρατούµενο 
κόσµο οι γυναίκες της Τυνησίας 
αφήνουν το αποτύπωµά τους στην 
ελαιοπαραγωγή είτε ως εργάτριες 
γης, είτε ως επιχειρηµατίες όπως οι 
εικονιζόµενες αδελφές Selima και 
Afet Ben Hamouda.
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΩΣ 21 ΓΕΝΑΡΗ
Απορρόφηση 

προκαταβολών α΄έτους 

Για το πρώτο έτος υλοποίησης των 
προγραμμάτων εργασίας κάθε 
εγκεκριμένη ΟΕΦ οφείλει να απορ-
ροφήσει το σύνολο της προκαταβο-
λής μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 και 
να υποβάλει το αίτημα αποδέσμευ-
σης της εγγύησης προκαταβολής το 
αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2019. Τα παραπάνω διευκρινίζει 
τροποποιητική απόφαση που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 5958/2019), την 
οποία υπογράφει ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχω-
βίτης, και η υφυπουργός, Ολυμπία 
Τελιγιορίδου.

Ειδήσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Eναν πολύ ελκυστικό προορισμό για 
τους Ευρωπαίους τυποποιητές και 

εξαγωγείς ελαιολάδου καθιστά την ιαπω-
νική αγορά η εφαρμογή της συµφωνίας 
ελεύθερου εµπορίου ανάµεσα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Ιαπωνία, η οποία τί-
θεται τελικά σε εφαρµογή από 1η Φεβρου-
αρίου. Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, το οποίο 
δεν επηρεάζεται από την κατάργηση του 
99% των δασμών που προστίθενταν στα 
ευρωπαϊκά προϊόντα που έφθαναν στην 
ιαπωνική αγορά, αφού ήδη από το παρελ-
θόν αυτοί ήταν µηδενικοί, η συμφωνία έρ-
χεται να εξαλείψει άλλα εμπόδια. Συγκε-
κριµένα, ακόµα και σήµερα στη Χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου, δεν ακολουθούνται 
οι προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Συµβουλί-
ου Ελαιολάδου (ΙΟOC) για την τυποποί-
ηση των φιαλών και τις πληροφορίες που 
πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα, κάτι 

που δηµιουργεί ένα περιβάλλον λιγότερο 
ελκυστικό για τους εξαγωγείς ελαιολάδου, 
οι οποίοι υποχρεούνται να προσαρµοστούν 
σε ειδικούς κανονισµούς τυποποίησης για 
τη συγκεκριµένη χώρα. 
Με την κατάργηση των κανονισµών αυτών 
και µε την υιοθέτηση των προτύπων που 
υπαγορεύει ο ΙΟOC, σύµφωνα µε το Γρα-
φείο Οικονοµικών και Εµπορικών Σχέσε-
ων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο, 
προβλέπεται ένα έµµεσο όφελος για τις ελ-
ληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στη συγκε-
κριµένη χώρα της Άπω Ανατολής, που πε-
ρικλείεται στο γεγονός ότι από δω και πέρα 
θα ενισχυθεί η τάση προτίµησης προϊόντων 
από κράτη µέλη της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η 
Ελλάδα εξάγει στην Ιαπωνία κυρίως ελαι-
όλαδο και ζυμαρικά ενώ η αξία των εξα-
γωγών είναι 121 εκατ. ευρώ και συντηρούν 
2.981 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αβαντάρει τις εξαγωγές ελαιολάδου  
η συμφωνία εμπορίου ΕΕ - Ιαπωνίας

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ σαλόνια

Ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου η διεθνής έκ-
θεση Winter Fancy Food Show στο Σαν Φρανσί-
σκο µε τη συµµετοχή κορυφαίων εταιρείων των 
specialty foods, µεταξύ των οποίων και η Σιούρας 
ΑΓΒΕ. Η επόµενη µεγάλη συνάντηση θα γίνει στην 
Gulfood 2019 από 17 έως 21 Φεβρουαρίου.
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AntioxCert

Leaders στην ομάδα των αντιοξειδωτικών τροφίμων

Την πρώτη οµάδα λει-
τουργικών τροφίµων 

µε αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες φιλοδοξεί να δηµιουρ-
γήσει µία οµάδα επιστηµό-
νων µέσω της πιλοτικής 
εφαρµογής του προτύπου 
«AntioxCert». Το εν λόγω 
ιδιωτικό πρότυπο, που έχει 
εκπονήσει ο Πιστοποιητικός 
Οργανισµός GMCert, βρί-
σκει εφαρµογή σε προϊόντα 
όπως ελαιόλαδο, ελιές, ρίγα-
νη, τσάι του βουνού, σκόρ-
δο, δηµητριακά, σταφίδες, 
κάστανα, κρασί και µέλι, 
ενώ οι οµάδες των ειδικών 
επιστηµόνων που συµµε-
τέχουν, έχουν καθορίσει τις 
παραµέτρους ανά προϊόν. 

Να σηµειωθεί ότι οι επι-
στηµονικές οµάδες που υπο-
στηρίζουν το έργο είναι το 
τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ 
(Τοµείς Επιστήµης και Τε-
χνολογίας Τροφίµων, Οπω-
ροκηπευτικών και Αµπέλου 

και το Εργαστήριο Μελισσο-
κοµίας), το τµήµα Φαρµα-
κευτικής του ΑΠΘ, το Ινστι-
τούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων 
του ΕΛΓΟ, το τµήµα Τε-
χνολογίας Τροφίµων του 
ΑΤΕΙΘ και το Ινστιτούτο Γε-

ωργικών Ερευνών Κύπρου. 
Σε ό,τι αφορά το ελαιόλα-

δο και τους παραγωγικούς 
φορείς που συµµετέχουν 
είναι ο Αγροτικός Συνεται-

ρισµός Ελαιοπαραγωγών 
∆ήµου Καντάνου Σελίνου 
και η Ένωση Κιάτου ΙΚΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύµφωνα µε τον Αλέξαν-
δρο Παριανό, γενικό  διευ-
θυντή του  GMCert, το κά-
θε προϊόν θα µπορούσε να 
αποτελέσει µία ξεχωριστή 
πρόταση. Εντούτοις, αποφα-
σίστηκε από την οµάδα να 
δοθεί έµφαση στην πιστο-
ποίηση και παρουσίαση πολ-
λών προϊόντων της χώρας, 
ώστε να προταθεί µία συνο-
λική αντιοξειδωτική διατρο-
φή, που λίγες χώρες έχουν 
να παρουσιάσουν και να 
δηµιουργηθεί η πρώτη οµά-
δα λειτουργικών τροφίµων.

Να σηµειωθεί ότι το έρ-
γο της συµµετοχής στις εκ-
θέσεις και το ρόλο του µε-
σολαβητή καινοτοµίας έχει 
αναλάβει η Novacert Συµ-
βουλευτική – Αναπτυξιακή 
– Εµπορική ΕΠΕ.

Σε καταγγελία Ελβετού βουλευ-
τή βασίζεται δημοσίευμα της 

Telegraph που φέρει την Τουρκία να 
οικειοποιείται το ελαιόλαδο της Συρί-
ας. Ειδικότερα, ο Ελβετός βουλευτής 
ο Bernhard Guhl, που εκλέγεται με 
το Συντηρητικό Δημοκρατικό Κόμμα, 
κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση 
ότι «βαφτίζει» ως τουρκικό ελαιόλαδο 
προϊόν της Συρίας, το οποίο διοχετεύ-
ει σε χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους και 
η Ισπανία. Ο Guhl έθεσε υπόψη της 
ελβετικής κυβέρνησης τον ισχυρισμό 
ότι «στη συριακή πόλη Αφρίν που βρί-
σκεται υπό τουρκικό έλεγχο, γίνεται 
πλιάτσικο σε ελαιώνες από τα τουρκι-
κά στρατεύματα και τις στρατιωτικές 

ομάδες που συνεργάζονται μαζί τους. 
Οι ελιές πωλούνται στην Ισπανία και η 
αγοραπωλησία συνεχίζεται». Επιπλέ-
ον, η ηλεκτρονική έκδοση της ισπανι-
κής Publico υποστηρίζει ότι υπάρχει 
φάκελος από το Αφρίν που καταδει-
κνύει ότι η συγκομιδή πέρσι φτάνει 
σε χονδρική τα 70 εκατ. ευρώ στην 
ισπανική αγορά, με το 1/4 από αυτά 
να πρέπει να αποδοθούν στον Ελεύ-
θερο Συριακό Στρατό. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, ο υπουργός Γεωργίας της 
Τουρκίας Bekir Pakdemirli δήλωσε 
σχετικά σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης 
ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε να διεκ-
δικήσει το ελαιόλαδο της Αφρίν για να 
μην πέφτει στα χέρια Κούρδων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ TELEGRAPH 
Ελαιόλαδο της Συρίας πουλάει  

στην Ευρώπη η Τουρκία

Το ιδιωτικό πρότυπο Antiox-
Cert προτείνει µια συνολική 
αντιοξειδωτική διατροφή. 
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∆ΙΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ OLYMPIAN GREEN
Στην τριάδα των πιο βραβευμένων ελληνικών ελαιολάδων 
και στην 43η θέση του Top 100 των εταιρειών παραγωγής
Μια εξαιρετικά τιµητική δι-
άκριση για την Olympian 
Green, έρχεται για ακόµα 
µια φορά να επιβραβεύ-
σει τις προσπάθειες όλης 
της οµάδας που εργάζεται 
ακατάπαυστα για να προ-
σφέρει ποιοτικό βραβευ-
µένο ελαιόλαδο. Στην κα-

τάταξη του EVOOWR για 
το 2018 και ανάµεσα σε 
9.500 προϊόντα εξαιρετι-
κού παρθένου ελαιολάδου 
παγκοσµίως, η Olympian 
Green είναι στην πρώ-
τη τριάδα των ποιοτικών 
βραβευµένων ελαιόλα-
δων στην Ελλάδα ενώ σε 

παγκόσµιο επίπεδο κατέχει 
την 43η θέση.  Επίσης ας 
σηµειωθεί ότι η Olympian 
Green, την Παρασκευή 
7 ∆εκεµβρίου 2018, στα 
πλαίσια των Greek Exports 
Awards 2018, βραβεύτηκε 
µε δύο χρυσά και δύο αση-
µένια βραβεία.

Με τη διάκριση «EVOO of the year 
2018» τιμήθηκε το ελαιόλαδο E-LA-

WON Premium, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του καταλόγου EVOO World 
Ranking 2018, o οποίος περιλαμβάνει τις 
ετικέτες που βραβεύτηκαν σε διεθνείς δι-
αγωνισμούς για την ποιότη-
τά τους. Η εν λόγω κατάταξη 
δημιουργήθηκε για να προω-
θεί στους καταναλωτές τα πιο 
βραβευμένα ελαιόλαδα στον 
κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη 
περί τους 30 επίσημους διαγω-
νισμούς, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η Ελλάδα πλασάρεται 
συνολικά στην τρίτη θέση με-

τά την Ισπανία και την Ιταλία. Όπως αναφέ-
ρει ο CEO της εταιρείας Ιωάννης Καμπού-
ρης «η E-LA-WON σε πείσμα των καιρών 
προσπαθεί να δοκιμάζεται στο παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον με χαρακτήρα 
και να αποδεικνύει “μέταλλο νικητή” στις 

αγορές του κόσμου. Τα 50 
και πλέον μετάλλιά της 
κοσμούν την πραγματι-
κή προσπάθεια όλων των 
εμπλεκόμενων της εται-
ρείας, η οποία δεν παύ-
ει να δημιουργεί και να 
αναπτύσσει νέα προϊό-
ντα, όπως μονοποικιλια-
κά GMO Free μέλια κ.ά.».

Μια από τις μεγαλύτερες  διακρί-
σεις για τους βιολογικούς Ελαι-

ώνες Σακελλαρόπουλου και για το 
ελληνικό ελαιόλαδο ήρθε στην πα-
γκόσμια κατάταξη ελαιολάδων με το 
Majestic Blend EVOO  που τιμήθηκε 
ως το Νο 1 Flavored EVOO. 

Με 33 ελαιολάδα που έχουν συμ-
μετάσχει σε 20 διαγωνισμούς και 

έχουν αποκομίσει 439 βραβεία η Ελλά-
δα καταλαμβάνει την 3η θέση στην κα-
τάταξη EVOO World Ranking 2018, 
ενώ την τριάδα των καλύτερων ελληνι-
κών ελαιολάδων που μπαίνουν στο Top 
100 απαρτίζουν τα Κύκλωπας Αγουρέ-
λαιο  ποικιλίας Μάκρης, Olympus Olive 
Oil Blend και Olympian Green Ktima 
Louiza Organic ποικιλίας Κορωνέικης. 

ΕVOO WORLD RANKING 2018

Στην κορυφή της παγκόσμιας 
κατάταξης το E-LA-WON Premium

MAJESTIC BLEND
Στην πρώτη θέση 

των fl avored

439 ΒΡΑΒΕΙΑ
Τρίτη διεθνώς 

η Ελλάδα 
με 33 ετικέτες

Στα πιο βραβευµένα ελαιόλαδα του κόσµου 
οι επιλογές της ειδικής έκδοσης Top 50
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Διαγωνισμός Γευσιγνωστών Ελαιολάδου

Τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γευ-
σιγνωστών Ελαιολάδου διογα-

νώνει το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας 
Ελαιολάδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελο-
ποννήσου σε συνεργασία με τον διεθνή 
οργανισμό International Extra Virgin 
Olive Oil Savantes το Σάββατο 9 Μαρτίου 
2019. Ο οργανισμός International Extra 

Virgin Olive Oil Savantes δραστηριοποι-
είται από το 2001 έχοντας ως κύριους σκο-
πούς την προώθηση της ποιότητας του 
ελαιολάδου και την προβολή της ικανότη-
τας των γευσιγνωστών μέσω των διαγωνι-
σμών που διενεργεί. Πραγματοποιεί ήδη 
εθνικούς διαγωνισμούς  γευσιγνωστών σε 
Ισπανία, Γαλλία, Αμερική και Ν. Αφρική. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Με συμμετοχή των εθνικών νικητρι-
ών ομάδων τον Οκτώβριο του 2019 θα 
διεξαχθεί ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός 
Γευσιγνωστών στην Ισπανία.

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαι-
ολάδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοπον-
νήσου είναι ένα από τα τρία αναγνω-
ρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου εργαστήρια γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου στην Ελλάδα, το μοναδικό 
που ανήκει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, 
πραγματοποιεί δοκιμές γευσιγνωστι-
κής ανάλυσης ελαιολάδου για εταιρεί-
ες και παραγωγούς από όλη την Ελλά-
δα και διεξάγει σεμινάρια εκπαίδευσης 
και προώθησης της γευσιγνωστικής 
και γαστρονομικής ποιότητας του ελαι-
ολάδου.  Στόχος του είναι ο Πανελλα-
δικός Διαγωνισμός Γευσιγνωστών να 
γίνει θεσμός και να διενεργείται κάθε 
χρόνο στην Καλαμάτα.

Kαταληκτική ηµεροµηνία 
συµµετοχής είναι η 28η 

Φεβρουαρίου 2019

Τον Οκτώβριο 2009 
θα γίνει Παγκόσµιος 

∆ιαγωνισµός στην Ισπανία

Στόχος είναι ο  
∆ιαγωνισµός να γίνεται 

στην Καλαµάτα κάθε χρόνο
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Με σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς των επι-
σκεπτών του με το αρχοντικό κατάλυμα και 

τον τόπο της Μονεμβασιάς, το Kinsterna Hotel προ-
σφέρει τη δυνατότητα να φυτεύσουν ένα δενδρύλλιο 
ελιάς, δράση που συνοδεύεται από ένα πιστοποιητι-
κό υιοθεσίας 10 ετών και πραγματοποιείται σε ειδικά 
διαμορφωμένες πεζούλες του κτήματος. Το προσω-
πικό του Κινστέρνα αναλαμβάνει να καλλιεργήσει  
το δέντρο και κάθε χρόνο ενημερώνει τον ανάδοχο 
για την ανάπτυξή του, αποστέλλοντάς του ένα μπου-
κάλι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, εφόσον το επι-
θυμεί» όπως ενημερώνει η Marketing Manager του 
καταλύματος, Έφη Μοσκοφόγλου.  Κάθε φορά μετά 
τη φύτευση, σχεδιάζεται μια πινακίδα στην οποία 
αναγράφεται το όνομα του αναδόχου. 

ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ

Υιοθετήστε ένα 
ελαιόδεντρο
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΒΑΗ

Ανάμεσα μέσα σε μπανανιές και παπάγιες  

Οι οχτώ πλέον ελαιώνες της οικογένειας Woodburn, ιδιοκτήτριας της 
εταιρείας Maui Olive Company, σήµερα ξεπερνούν τα 10.000 δέντρα και τo 
ελαιόλαδο, που στοιχίζει 12 δολάρια τα 60 ml, γίνεται sold out αµέσως.

Σε ένα μικροκλίμα που θυμίζει Μεσό-
γειο, με ήπιους ανέμους και ηφαιστει-

ογενές έδαφος, στο δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί της Χαβάης, η Maui Olive Company, 
μια οικογενειακή αγροτική φάρμα, «στρα-
τολόγησε» γνωστούς και φίλους προκει-
μένου να στήσει και να καλλιεργήσει τον 
πρώτο ελαιώνα στο νησιωτικό σύμπλεγμα 
του Ειρηνικού. Οι προσπάθειες ξεκίνησαν 

το 2010 και χρειάστηκαν πάνω από επτά 
χρόνια σχεδιασμών, πειραματισμών και 
παρακολούθησης σεμιναρίων ελαιοκομί-
ας για να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια 
ελιάς. Ως ανταμοιβή ήρθαν περίπου 1.600 
κιλά πράσινων και μαύρων ελιών που 
συλλέχθηκαν μία μία με το χέρι, οι οποί-
ες σε έκθλιψη απέδωσαν ένα ελαιόλαδο το 
οποίο αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά παρθέ-

νο και ανώτατης ποιότητας από το Πανεπι-
στήμιο UC Davis. Κορωνέικη, Arbequina 
και Arbosana είναι οι βασικές ποικιλίες 
που θα βρει κανείς στους οχτώ πλέον ελαι-
ώνες της οικογένειας Woodburn, οι οποίοι 
σήμερα ξεπερνούν τα 10.000 δέντρα. To 
ελαιόλαδο, που συσκευάζεται σε φιάλες 
των 60 ml, με τιμή κοντά στα 12 δολάρια, 
γίνεται sold out σχεδόν αμέσως.

Μια πανίσχυρη Ομάδα Δοκιμαστών

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 
του ελαιολάδου αλλά και την ενημέ-

ρωση πάνω σε πρακτικές βελτίωσής της, 
λειτουργεί εδώ και περίπου εφτά χρόνια 
το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ, έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανα-
γνώριση και την εδραίωση του ελληνικού 
ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού, 
καθώς η οργανοληπτική αξιολόγηση απο-
τελεί τον σημαντικότερο δείκτη ποιότητας 
για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2012 από τον 
ΕΣΒΙΤΕ και παρέχει υπηρεσίες προς τα μέ-
λη του Συνδέσμου και γενικότερα σε όλους 
όσοι ασχολούνται επιχειρηματικά με το 
προϊόν. Οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούν  
και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 
της βελτίωσης και διασφάλισης της ποιό-
τητας του ελληνικού εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου. Διαθέτει οχτώ καμπίνες δοκι-
μών και η Ομάδα Δοκιμαστών αποτελεί-
ται από 18 μέλη. Υπεύθυνη της Ομάδας εί-

ναι η Έφη Χριστοπούλου, πρώην στέλεχος 
των χημικών εργαστηρίων του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναγνωρι-
σμένη γευσιγνώστρια του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Ελαιοκομίας (IOΟC). 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Εργαστήριο εί-
ναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης και αναγνωρισμένο από το 
IOΟC, ενώ συμμετέχει, σε συνεργασία με 
τον ΕΦΕΤ, στις κατ’ έφεση εξετάσεις παρ-
θένων ελαιολάδων. 

Οργανοληπτικό Εργαστήριο ΣΕΒΙΤΕΛ

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ
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Κανείς δεν μπορεί να πεθάνει  
από δάκο ή υποκρισία 

του ALBERTO GRIMELLI*

ΑΠΟΨΗ

Τ
ο 2014 ήταν η χρονιά που 
ξεχώρισε τους χομπίστες από 
τους επαγγελματίες, το 2018 
έκανε το ίδιο ανάμεσα σε επι-
χειρηματίες και τυχοδιώκτες.

Κανένας δεν έχει το κουράγιο να ανα-
νεώσει τις προβλέψεις της παραγωγής 
ελαιολάδου στην Ιταλία. Μια χρονιά που 
ξεκίνησε ούτως ή άλλως άσχημα, τώρα 
διατρέχει τον κίνδυνο να τελειώσει ακόμα 
χειρότερα, εξαιτίας του δάκου και του 
κακού καιρού. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί 
να γίνει αυτός ο υπολογισμός ούτως ή 
άλλως και τότε θα συνειδητοποιήσουμε 
και επίσημα πως βρισκόμαστε και πάλι 
στον πάτο του πηγαδιού. 
Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους «κλέ-
φτες της κυβέρνησης», που δεν εφάρμο-
σαν πλήρως το εθνικό σχέδιο για την ελαι-
οκαλλιέργεια. Μπορεί  κανείς να τα βάλει  
με τον Θεό ή με την κλιματική αλλαγή, 
ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Ποιος 
λοιπόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη; 
Δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση κανένα 
ίχνος αυτοκριτικής.  Το πρόβλημα του 
ελαιοκομικού τομέα είναι ότι το φταίξιμο 
το έχουν πάντα οι άλλοι, από τον γείτονα 
που αφήνει τον ελαιώνα του σε κατάσταση 
εγκατάλειψης και φθάνει μέχρι ακόμα και 
τους συνδέσμους των χώρων εστίασης.
Κάθε χρόνο γράφονται και λέγονται πολλά 
για το πόσο σημαντική είναι η καταγραφή 
του πληθυσμού του δάκου και η έγκαιρη 
αντιμετώπιση, για να ανακαλύψουμε εκ 
των υστέρων πως σε μερικές περιοχές τα 
κρούσματα δεν εμφανίζονται πριν από 
τον Σεπτέμβριο και άρα οι προηγούμενοι 
ψεκασμοί δεν κάνουν απολύτως τίποτα. 
Το πραγματικό πρόβλημα της εθνικής βι-

ομηχανίας ελαιοκομίας είναι ότι πρόκειται 
για έναν παλαιάς κοπής κόσμο ελαιο-
λάδου, ο οποίος δεν έχει πλέον ούτε την 
επιθυμία, ούτε τη δύναμη να ανανεωθεί, 
και συνεχίζει μια πτωτική πορεία χρόνο 
με το χρόνο. Μια βόλτα στα ελαιοτριβεία 
μαρτυρά τα αυτορυθμιζόμενα βλέμματα 
ανάμεσα στους παραγωγούς: «Ήταν άσχη-
μη χρονιά και για σένα ε;». Είναι το σήμα 
κατατεθέν του παρελθόντος της ελαιοκο-
μίας στην Ιταλία, που δεν καταλαβαίνει τις 
σύγχρονες απαιτήσεις και έχει αφεθεί στο 
να εξαφανίζεται σιγά σιγά.
Απέναντι σε αυτούς, υπάρχουν μερικές 

επίμονες, μικρές ομάδες νέων ελαιοκαλ-
λιεργητών που ψάχνονται. Διαβάζουν, 
ενημερώνονται ανταλλάζουν ιδέες και 
συμβουλές και κουράζουν το μυαλό τους 
ώστε να βρουν μια στρατηγική. 
Τον αντίκτυπό τους στην αγορά τώρα 
ξεκινάμε να τον αντιλαμβανόμαστε. Την  
χρονιά αυτή, οι έμποροι δεν εμφανίζουν 
κανέναν δισταγμό στο να ξεχωρίσουν «το 
καλό πράμα» από τα πολλά ελαιόλαδα. 
Δεν είναι τόσο θέμα ποσότητας ή σοδειάς, 
αλλά κυρίως ποιότητας γι’ αυτούς. Το 
«καλό πράμα» υπάρχει και έχει τη δική του 
αγορά και τις δικές του τιμές, για πρώτη 
φορά με τρόπο ανοιχτό και ξεκάθαρο. 
Αυτές είναι οι δυνάμεις στων οποίων τα 

χέρια πρέπει να αφήσουμε το μέλλον 
της οργάνωσης της εθνικής παραγωγής, 
εφόσον δεν επαναλάβουν τα ίδια λάθη 
του παρελθόντος, να πάρουν δηλαδή 
επικίνδυνες αποφάσεις και να εκμε-
ταλλευτούν το καλό όνομα στην αγορά 
για να διοχετεύσουν κακής ποιότητας 
ελαιόλαδο για εύκολο κέρδος. 
Η τρομακτική χρονιά του 2014 μας 
έπιασε όλους απροετοίμαστους και έτσι 
δεχτήκαμε να συμβιβαστούμε, να δικαι-
ολογήσουμε το αδικαιολόγητο στο όνομα 
του συλλογικού καλού. 
Η τρομακτική χρονιά 2018 όμως διακήρυ-

ξε σε όλους πως το καλό ελαιόλαδο υπάρ-
χει σε τέτοιες συγκυρίες, και είναι πιο 
ακριβό. Και το να το παραβλέψει κανείς 
αυτό και να σιωπά μπροστά στην κακή 
παραγωγή των υπολοίπων, δεν είναι 
αλληλεγγύη, αλλά συγκάλυψη. Το 2014 
ήταν η χρονιά που ξεχώρισε τους επαγ-
γελματίες από τους χομπίστες. Το 2018 
θα κάνει το ίδιο ανάμεσα στους σοβαρούς 
επιχειρηματίες και τους τυχοδιώκτες. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ιταλικός ελαιοκομι-
κός τομέας δεν μπορεί να αφανιστεί ούτε 
από τον δάκο, ούτε από την υποκρισία. 

*Εκδότη του ηλεκτρονικού  
περιοδικού Teatro Naturale

Ένας παλαιάς κοπής κόσμος ελαιολάδου, ο οποίος 
δεν έχει πλέον ούτε την επιθυμία, ούτε τη δύναμη 
να ανανεωθεί και συνεχίζει την πτωτική πορεία του

28-29_apopsi_01_19.indd   28 15/01/2019   21:41



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ NOΕΜΒΡΙΟΣ 2018  29  

28-29_apopsi_01_19.indd   29 15/01/2019   21:41



30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ●  ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Πρόσκληση
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: R
H

IZ
O

M
A

 O
LI

V
E 

FA
R

M
S�

30-33_THESMIKA_new.indd   30 15/01/2019   22:03



ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  31  

Από τις 19 Φεβρουαρίου θα μπο-
ρούν να κάνουν αίτηση ώστε 
να εντάξουν τα ελαιοτεμάχιά 

τους οι καλλιεργητές στο Μέτρο της Βι-
ολογικής Γεωργία, με την ενίσχυση να 
ορίζεται στα 67,9 ευρώ το στρέμμα για 
συμβατικές εκμεταλλεύσεις και στα 50,5 
ευρώ για εκείνες που ήδη είναι πιστο-
ποιημένες ως βιολογικές. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε Περιφέ-
ρειες με έντονη ελαιουργική δραστηριό-
τητα, όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη 
και η Στερεά Ελλάδα, ο προϋπολογισμός 
έχει οριστεί στα 13, 7 και 8 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα, σε ένα σύνολο 120 εκατ. 
ευρώ (αναλυτικός πίνακας πάνω). 
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κρι-
θούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομά-
δες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα 
οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Να σημειω-
θεί εδώ ότι επιλέξιμοι προς ένταξη είναι 
και όσοι βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα 
Βιολογικών, εφόσον η αίτηση αφορά 

αγροτεμάχια που δεν πριμοδοτούνται.
Όσον αφορά ιδιαίτερα την καλλιεργη-
τική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη 
πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη 
ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδε-
ντρα/εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα), 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρό-
κειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαι-
ώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότε-
ρη των 80 ελαιόδεντρων/Ha, δεν είναι 
επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο. Οι 
δεσμεύσεις για τους «παλιούς» βιοκαλ-
λιεργητές είναι πενταετούς διάρκειας, 
με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά 
τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά 
από σχετική πρόσκληση. Οι δεσμεύσεις 
για τους δικαιούχους που μετατρέπουν 
το αγροτεμάχιό τους από συμβατικό σε 
βιολογικό, είναι τριετούς διάρκειας. 
Εφόσον ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί 
για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, τότε 
θα μπουν σε εφαρμογή κριτήρια προτε-
ραιότητας (μοριοδότηση).

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται 
να προκηρυχθεί η Δράση 10.1.02 Προ-
στασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμ-
φισσας στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, με προβλεπόμε-
νο ύψος ενίσχυσης 58 ευρώ ανά στρέμ-
μα ετησίως και 54,7 ευρώ το στρέμμα 
για ελαιώνες χωρίς αναχώματα. 
Η δράση θα εφαρμοστεί στα ελαιοτεμά-
χια του ελαιώνα της Άμφισσας. 
Συγκεκριμένα:
Συγκεκριμένα: Στο Δήμο Δελφών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας:
● η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας 
και οι Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργί-
ου, Αγ. Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, 
Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου 
της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας.
● η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και η 
Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτι-
κής Ενότητας Ιτέας.
● η Δημοτική Κοινότητα Δελφών και 
η Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δη-
μοτικής Ενότητας Δελφών και στο Δή-
μο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
● η Δημοτική Ενότητα Αράχωβας.
Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτε-
μάχια, τα οποία: α. είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερό-
μενου με την επιλέξιμη για τη δράση 
καλλιέργεια (ελιά). β. βρίσκονται εντός 
της περιοχής παρέμβασης. γ. καλύπτο-
νται από ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικί-
ας, ύψους άνω των τεσσάρων μέτρων. δ. 
έχουν ελάχιστη πυκνότητα επιλέξιμων 
ελαιόδεντρων (ύψους άνω των 4 μέ-
τρων) 80 ανά εκτάριο και μέγιστη 250 
ανά εκτάρια. 
Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβά-
νουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:
α. Να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην 
υπάρχουσα μορφή τους και να μην 
προβαίνουν σε ενέργειες ανανέωσής 
τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμη-
ση βραχιόνων, καρατόμηση. 
β. Να εφαρμόζουν χειρονακτική ζιζα-
νιοκτονία στα παραδοσιακά αναχώμα-
τα (τράφια) χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζα-
νιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων 
(φρέζας) και χωρίς άροση.
 γ. Να συμμετέχουν με την ενταγμέ-
νη εκμετάλλευσή τους στο πρόγραμμα 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με 
δολωματικό ψεκασμό.

Στα 68 ευρώ η ενίσχυση 
για μετατροπή συμβατικού 
ελαιώνα σε βιολογικό

Εντός τριμήνου 
το πριμ ελαιώνων 
Άμφισσας

Ευκαιρία και σε βιοκαλλιεργητές που ήδη έχουν εντάξει µέρος της 
εκµετάλλευσής τους στην πρώτη προκήρυξη, δίνει η νέα πρόσκληση 
της Βιολογικής Γεωργίας που ανοίγει για αιτήσεις στις 19 Φεβρουαρίου 
και κλείνει 21 Μαρτίου, καθώς έχουν το δικαίωµα να συντάξουν φάκελο 
ενίσχυσης για αγροτεµάχια που δεν πριµοδοτούνται. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ �ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

5.931.500

889.400

7.920.500

15.437.700

15.717.600 

1.321.000

12.375.800 

14.067.300

1.055.700

15.642.200

11.533.600

394.500 

17.713.200

 120.000.000ΣΥΝΟΛΟ
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Εκτός αγοράς θα βρεθούν οι φυτωρι-
ούχοι αν µέχρι τον ∆εκέµβριο του 
2019 οι αρµόδιες εθνικές αρχές δεν 

έχουν εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποι-
ηµένου προβασικού υλικού, µια υποχρέ-
ωση που εκκρεµεί εδώ και 30 χρόνια. Την 
δεδοµένη στιγµή δυο σταθµοί, ένας στο 
Ξυλόκαστρο και ένας στα Χανιά, εργάζο-
νται µε έντονους ρυθµούς προκειµένου όλα 
να είναι έτοιµα µέχρι τότε, ωστόσο προς το 
παρόν δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα, µε τους φυτωριούχους να 
ετοιµάζονται να απευθύνουν επιστολή στα 
αρµόδια όργανα του υπουργείου απαιτώ-
ντας συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 
Μια κατάσταση αναρχίας περιγράφει για 
τον κλάδο των φυτωριούχων σε ό,τι αφορά 
το πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό, το οποίο είναι ανύπαρκτο τόσο στα 
εσπεριδοειδή όσο και στην ελιά, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ), 
Σωτήρης Σαλής. «Έχω καλή θέληση, 
όµως ανησυχώ. Υποτίθεται πως µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 2019 πρέπει να υπάρχει 
πιστοποιηµένο βασικό υλικό στα φυτώρια, 
προϋπόθεση όµως για αυτό είναι η παροχή 
πιστοποιηµένου προβασικού από το κράτος 
σε πρώτη φάση», αναφέρει, τονίζοντας πως 
στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό 
αυτό «δεν θα µπορείς να παράγεις ή θα είσαι 
εκτεθειµένος, εφόσον εφαρµοστεί η νοµο-
θεσία και δεν προχωρήσουµε σε µια λύση 
µαϊµού. Αρκεί µια καταγγελία κάποιου 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή για να σταµατή-
σεις την  παραγωγή». 
Μάλιστα τα περιθώρια γίνονται πιο στενά 
δεδοµένης της απαγόρευσης διακίνησης 
πιστοποιηµένου προβασικού υλικού 
ανάµεσα στα κράτη µέλη µέχρι το 2022 µε 
βάση νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, έως ότου 
το νοµοθετικό πλαίσιο που προβλέπει κάτι 
τέτοιο ετοιµαστεί.  «Ακόµα και να µπορούσε 
κανείς να προµηθευτεί προβασικό υλικό 
από το εξωτερικό, τι γίνεται µε τις ελλη-
νικές ποικιλίες οι οποίες δεν υπάρχουν 
εκεί;», αναφέρει σχετικά ο κ. Σαλής, τονί-

ζοντας πως στο µεταξύ χάνονται τεράστιες 
εξαγωγικές ευκαιρίες πολλαπλασιαστικού 
υλικού σε χώρες όπως είναι η Ρουµανία, η 
Ουκρανία, η Βόρεια Αφρική και η Μέση 
Ανατολή, ακριβώς λόγω της έλλειψης 
αυτής, τις οποίες όµως εκµεταλλεύονται 
χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που εδώ 
και καιρό έχουν προνοήσει.  «Τα πράγµατα 
εξελίσσονται άσχηµα και τραγικά, αν δεν 
έχουµε εφαρµογή νοµοθεσίας βρισκόµαστε 
εκτός αγορών από τον ∆εκέµβρη του ‘19», 
υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΦΕ. 

ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ
Λειτουργούν χωρίς πόρους 

Τόσο στο Ξυλόκαστρο, όσο και στα Χανιά, 
καταβάλλονται υπερπροσπάθειες για την 
ολοκλήρωση των εργασιών δηµιουργίας 
πιστοποιηµένου προβασικού υλικού σε 
εσπεριδοειδή στην πρώτη περίπτωση και 

Πιστοποιημένο προβασικό υλικό  
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕ

«Αναρχία στον κλάδο των φυτωριού-
χων, χάνονται εξαγωγικές ευκαιρίες» 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΕ

 «Οι φυτωριούχοι έχουν καλή θέληση 
αλλά ανησυχούν για καθυστερήσεις» 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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ΑΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ XYLELLA ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
«Η απουσία Xylella στην Ελλάδα 
είναι ένα µεγάλο ατού για εξαγωγές 
καθώς είµαστε οι µόνοι που µε 
ασφάλεια µπορούν να παράξουν 
100% υγιές υλικό, τη στιγµή 
που οι εργολάβοι πρασίνου της 
Ευρώπης το έχουν ανάγκη», τονίζει 
ο Ελληνικός Σύνδεσµος Εισαγωγέων 
και Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού, 
ζητώντας  να αυξηθούν οι δικλείδες 
προστασίας προκειµένου να µην 
ανατραπεί αυτή η συνθήκη.  Ο 
Σύνδεσµος πιστεύει πως έχοντας 
αυτό υπόψη θα πρέπει επίσης να 
εισαχθεί κριτήριο ποιότητας µε το 
Ελληνικό Σήµα το οποίο να δίδεται 
σε όσα φυτώρια συµµορφώνονται 
µε τα απαιτητικά κριτήρια του 
πιστοποιητικού.
 Συγκεκριµένα ο ΕΣΕΕΦΥ λέει πως 
πιστοποιώντας και εκπαιδεύοντας 
τους γεωπόνους του φυτωρίου 
να διατηρούν σωστά αρχεία και 
να συµπληρώνουν οι ίδιοι τα 
διαβατήρια εξαγωγών, εξοικονοµείται 
χρόνος και χρήµα σε όλες τις 
διαδικασίες ώστε να µπορούν και 
οι φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές να 

ασχοληθούν περισσότερο µε την 
προστασία τους. «Η χώρα µας είναι 
η µόνη ευρωπαϊκή µεσογειακή 
χώρα καθαρή από Xylella, όµως 
αν δεν λάβουµε άµεσα αυστηρά 
µέτρα θα ακολουθήσουµε την µοίρα 
της Ιταλίας και ολόκληρες επαρχίες 
θα εξαφανιστούν από τον χάρτη», 
προειδοποιεί µε ανακοίνωσή του.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΝΟ
Θέµα και στη Βουλή

Η Xylella fastidiosa, το βακτήριο 
που καταστρέφει ελιές, αµπέλια, 
πικροδάφνες και άλλα είδη φυτών, 
έκανε την εµφάνισή του στη Μεσόγειο 
το 2013, έχει µεταφερθεί µε εξαιρετικά 
γρήγορους ρυθµούς σε Ιταλία, Γαλλία, 
Γερµανία και Ισπανία. Σύµφωνα µε 
τα όσα υποστήριζει ο Σύνδεσµος, οι 
δικλείδες προστασίας που είναι ανάγκη 
να παρθούν στηρίζονται σε τρία κοµβικά 
µέτρα που συνοψίζονται:
● στους ξενιστές, οι οποίοι εύκολα 
µπορούν να εισέλθουν στη χώρα, 
● τους ανθρώπους που κατά λάθος 
µπορούν να εισάγουν µολυσµένο 
φυτικό υλικό και τέλος 
● στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των 
γεωπόνων των φυτωρίων.
Μάλιστα, οι εισαγωγείς και εξαγωγείς 
φυτικού υλικού χτυπούν καµπανάκι 
στις αρχές φέροντας το παράδειγµα 
του Βελγίου, που τέθηκε σε καραντίνα 
διότι µολυσµένα φυτά ελιάς από δύο 
διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας 
εισήλθαν στη χώρα µε επίσηµα 
φυτοϋγειονοµικά έγγραφα. «Κάτι 
παρόµοιο βέβαια ενδέχεται να συµβεί και 
στην Ελλάδα, αφού µη πιστοποιηµένοι 
επαγγελµατίες –και λόγω κενού στη 
νοµοθεσία –δεν ελέγχονται από τους 
αρµόδιους», αναφέρουν.
Το θέµα θέτει και ο βουλευτής 
Ηρακλείου µε το Ποτάµι Σπύρος 
∆ανέλλης, µε αφορµή την ανακοίνωση 
του ΕΣΕΕΦΥ, µε  σχετική ερώτηση 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ζητώντας εξηγήσεις για το πώς είναι 
διατεθειµένο το υπουργείο να θωρακίσει 
την εγχώρια παραγωγή, για να µην 
σηµειωθούν απώλειες 3 δις στο ΑΕΠ της 
χώρας τα οποία αποδίδει ο κλάδος αυτός.

στην ελιά στην δεύτερη, ωστόσο όπως 
ενηµερώνει ο κ. Σαλής, δεν υπάρχει αρκετό 
εργατικό προσωπικό και πόροι, γεγονός 
που δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα. 
Μάλιστα στην περίπτωση του Ξυλοκά-
στρου, κυριολεκτικά το προβασικό υλικό 
που αφορά πολλαπλασιαστικό υλικό για 
εσπεριδοειδή, πέρασε από χίλια κύµατα, 
αφού το υλικό ήρθε πρώτα από την Κύπρο 
στον Πόρο, µε τον σταθµό εκεί να κλείνει 
λόγω έλλειψης πόρων και να µεταφέρεται 
στο Ξυλόκαστρο, µε τα φυτά σε άσχηµη 
κατάσταση επειδή νωρίτερα «τους έκοψαν 
το νερό», όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΦΕ. 
Τώρα στα Χανιά, η διαδικασία πιστοποίη-
σης 14 ποικιλιών ελιάς βρίσκεται εδώ και 
µερικούς µήνες σε εξέλιξη στο Ινστιτούτο 
Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αµπέλου 
του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ. Μεταξύ των 
ποικιλιών που επιλέχθηκαν για πιστοποί-
ηση είναι οι πλέον εµπορικές, Κορωνέικη, 
Μεγάρων, Μανάκι, Πατρινή, Χαλκιδικής, 
Αµφίσσης, Καλαµών, Αδραµυτινή, ∆αλα-
νολιά, η Αρµπεκίνα και η Πικουάλ.
Μέχρι στιγµής, κανένας από τους δυο 
σταθµούς δεν είναι έτοιµος να προµηθεύσει 
τους φυτωριούχους µε πιστοποιηµένο προ-
βασικό υλικό. Μοναδικές εξαιρέσεις φυτω-
ριούχων στην εγχώρια αγορά, που είναι σε 
θέση να προµηθεύσουν µε πιστοποιηµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό τους παραγωγούς, 
αποτελούν όσοι πρόλαβαν την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία και εισήγαγαν από άλλες χώρες 
προβασικό υλικό πριν το 2017. 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΕ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Νέες απαιτήσεις φέρνει η ΕΕ

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της ΕΦΕ, 
το ΥΠΑΑΤ, κατόπιν και απαιτήσεων των 
φυτωρίων, θα ενεργοποιήσει κανονισµούς 
και κανόνες που ισχύουν για το CAC ή 
STANDARD φυτωριακό υλικό, ξεκινώντας 
από το µητρικό υλικό αυτών των κατηγο-
ριών όπου και ο έλεγχος έως σήµερα δεν 
είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Ακόµα, 
η ΕΦΕ εξέφρασε την διάθεσή της για την 
οργάνωση της παραγωγής και της εµπορίας 
του πολλαπλασιαστικού υλικού στην αγορά, 
ενώ υπογραµµίστηκε η ανάγκη ενδυνάµω-
σης κάποιων περιφερειακών υπηρεσιών σε 
έµψυχο και τεχνικά καταρτισµένο προσω-
πικό που θα βοηθήσει στην εφαρµογή των 
υπαρχόντων κανονισµών και στη γρήγορη 
προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις της ΕΕ και 
στον πιο επιµελή έλεγχο των σηµείων εισό-
δου στην χώρα για µολυσµένο πολλαπλασια-
στικό υλικό µε ασθένειες καραντίνας, 
όπως είναι η Xyllela.

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α
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Who is who

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ, 
στα πλαίσια της ενασχόλησης του 
µε τα κοινά της ελαιοκοµίας, είναι 
Πρόεδρος της Ε.∆.Ο.Ε., µέλος ∆.Σ. 
του ΣΕΒΙΤΕΛ και Πρόεδρος του 
ΣΠΕΛ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1958, γιος του Βασιλείου Γιαννούλη, 
ο οποίος µαζί µε τους αδελφούς 
του Χαράλαµπο και Ιωάννη, άρχισαν 
να δραστηριοποιούνται από το 
1950, αρχικά στον χώρο των 
τυροκοµικών και στην συνέχεια 
και στον χώρο της ελαιοκοµίας.
Ξεκίνησε να εργάζεται από το 1976 
στην οικογενειακή επιχείρηση, και 
σήµερα είναι Πρόεδρος ∆.Σ. και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της «ΕΛΣΑΠ 
Α.Ε. Ελαιουργικές Επιχειρήσεις». 
Έχει έναν γιο.

Εξαιρετικό 
παρθένο εκτός 
panel test 
δε λέει τίποτε  

Μανώλης Γιαννούλης

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Δ
εν αρκεί ο χαρακτηρισμός ενός 
ελαιολάδου με βάση τα χημικά 
του για να έχει καλή πορεία 
στην αγορά, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Διεπαγγελματικής 

Ελαιολάδου Μανώλη Γιαννούλη.  Όπως 
χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφέρει το panel test 
είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό, ενώ ο δρόμος 
για την αύξηση της υπεραξίας αποτυπώνεται 
σε τρεις λέξεις: Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα...

 Με ποιον τρόπο µπορεί η χώρα να 
διαχειριστεί προς όφελός της τον 
διεθνή ανταγωνισµό; 
Πολλοί καταναλωτές π.χ. 
αναγνωρίζουν την Ισπανία 
ως υπερδύναµη, όµως 
θεωρούν το προϊόν της 
υποδεέστερο ποιοτικά από 
αυτό της Ιταλίας.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί να 
καταβάλει πολύ σοβαρές 
προσπάθειες για να σταθεί με 
αξιώσεις στη διεθνή αγορά. Το 
πρώτο βήμα, ίσως, θα έπρεπε 
να είναι το να γίνει διεθνώς 
γνωστό ότι η Ελλάδα παράγει 
ελαιόλαδο, διότι σήμερα 
δυστυχώς στη διεθνή αγορά 
δεν είμαστε γνωστοί ούτε καν 
σαν παραγωγοί. Το γεγονός 
ότι η Ισπανία κατάφερε να 
τριπλασιάσει την παραγωγή της 
σε σχέση με τη δεκαετία του ’90 
και να αποκτήσει την παρουσία 
που έχει σήμερα, μόνο τυχαίο 
δεν είναι, και θα μπορούσε να 
αποτελέσει παράδειγμα. Και 
όταν λέω παράδειγμα, εννοώ 
την τεχνοκρατική οργάνωση 
όλου του τομέα από το χωράφι 
μέχρι το ράφι του super market. 
Η εικόνα του υποδεέστερου 
ποιοτικά ισπανικού ελαιολάδου 
αντιστρέφεται ταχύτατα. Την ίδια στιγμή 
η ισπανική παρουσία στα ράφια διεθνώς 
αυξάνει με κινήσεις όπως εξαγορές μεγάλων 
παικτών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας 
και εξαιρετικά επιθετικό marketing. Όπως 
γίνεται κατανοητό, έχουμε μακρύ δρόμο…

 Μήπως υπάρχει κορεσµός στην αγορά;
Η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου έχει 
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 
ελαιόλαδο αποτελεί το πλέον αξιόλογο 
λιπαρό. Η μεγάλη διαφορά της τιμής του από 
τα σπορέλαια είναι ο βασικός ανασταλτικός 
παράγοντας για αύξηση της κατανάλωσης. 
Ταυτόχρονα η διείσδυσή του σε χώρες που 

δεν είναι ελαιοπαραγωγικές, απαιτεί χρόνο. 
Όμως παράγοντες όπως το άνοιγμα των 
διεθνών αγορών και η βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου, καθιστούν νομοτελειακή εξέλιξη 
την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης.

 Πλέον το ελαιόλαδο δεν είναι υπόθεση 
του ευρωπαϊκού Νότου. Πόσο 
προβληµατίζουν νέοι παίκτες όπως 
είναι η Τυνησία, η Τουρκία ή οι ΗΠΑ; 

Βεβαίως έχουν εμφανιστεί νέοι παίκτες, 
αλλά επί του παρόντος δεν επηρεάζουν 
τη μεγάλη εικόνα. Το ελαιόλαδο ως 

σήμερα παράγεται κυρίως στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Όλες οι μεσογειακές χώρες 
αυξάνουν την παραγωγή τους και αυτό 
δημιουργεί προβληματισμούς, πρωτίστως 
για την πορεία των τιμών (με δεδομένο 
το υψηλό κόστος παραγωγής και τις 
ιδιαιτερότητές της σε σχέση με τα σπορέλαια) 
και δευτερευόντως για τη δυνατότητα 
διάθεσης. Ως σήμερα πάντως δεν φαίνεται να 
πλησιάζουμε «ταβάνι» στην κατανάλωση.

 ∆εδοµένης της περιορισµένης 
παραγωγικής ικανότητας της χώρας, 
πώς θα µπορούσε να αυξήσει την 
υπεραξία του το ελληνικό ελαιόλαδο;

Το ελληνικό ελαιόλαδο αποτελεί ένα 

ποσοστό 10% περίπου της παγκόσμιας 
παραγωγής, άρα δεν μπορεί από μόνο του να 
καθορίσει τις εξελίξεις. Με αυτό ως δεδομένο 
αλλά και το ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος 
τις προηγούμενες δεκαετίες, θα χρειαστεί 
να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να 
εκμεταλλευτούμε τα προτερήματά μας. 
Νομίζω ότι θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί η 
καλή εικόνα που έχει η παγκόσμια κοινότητα 
για την Ελλάδα, για ιστορικούς λόγους, και 
ταυτόχρονα να γίνει μία συστράτευση όλων 
των δυνάμεων, ελαιοκομικού τομέα και 
Πολιτείας. Όλα όμως αυτά δεν αρκούν, εάν 

δεν γίνει κατανοητό ότι πλέον 
δεν αρκεί ο χαρακτηρισμός 
του προϊόντος ως εξαιρετικό 
παρθένο, σε σχέση με τα 
χημικά του χαρακτηριστικά, 
για να έχει καλή πορεία 
στην αγορά. Πλέον το panel 
test είναι εξίσου αν όχι 
πιο σημαντικό, και αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει πλέον 
όλη η αλυσίδα της ελληνικής 
ελαιοκομίας να προσαρμοστεί. 
Κατά την άποψή μου, ο δρόμος 
για την αύξηση της υπεραξίας 
του ελληνικού ελαιολάδου 
αποτυπώνεται σε τρεις λέξεις 
(για να παραφράσω τη ρήση 
του κορυφαίου ξενοδόχου 
Conrad Hilton), ποιότητα, 
ποιότητα και ποιότητα.

 ∆ηµιουργεί προβλήµατα 
η περιορισµένη 
εκπαίδευση των Ελλήνων 
παραγωγών εφόσον 
υπάρχει; Με ποιον τρόπο 
µπορούν να ξεπεραστούν 
τα προβλήµατα αυτά; 
Πόσο έχει εξελιχθεί η 
εγχώρια παραγωγή και σε 
ποιους τοµείς θα έπρεπε 
να δοθεί βαρύτητα;

Το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά σημαντικό 
γιατί αναφέρεται στον σημαντικότερο 
κρίκο της αλυσίδας της ελαιοκομίας: Τον 
παραγωγό. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει ούτε 
ελαιόλαδο, ούτε ελαιοκομικός τομέας. Θα 
χρειαστεί ο παραγωγός να παράξει προϊόν, 
το οποίο να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις 
στις διεθνείς αγορές. Αυτό σημαίνει 
υιοθέτηση καλλιεργητικών πρακτικών 
που θα εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα 
στο μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής 
παραγωγής. Από την στιγμή που λόγω της 
διάρθρωσης της ελληνικής ελαιοκομίας 
(μικρός και διάσπαρτος κλήρος, παραγωγός 
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που πολλές φορές δεν είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης, υψηλό κόστος 
καλλιέργειας, ελαιοσυλλογής και έκθλιψης, 
απουσία «χρηματιστηρίου» ελαιολάδου) δεν 
είναι εφικτό να έχουμε το χαμηλό κόστος 
παραγωγής άλλων χωρών, θα χρειαστεί 
να εστιάσουμε όλες μας τις προσπάθειες 
στο σκέλος της ποιότητας. Η συμβολή της 
πολιτείας είναι καθοριστική και περιμένω 
με μεγάλη προσμονή να δω επιτέλους 
τους αρμόδιους φορείς να κινούνται προς 
την κατεύθυνση της ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων. 

 Πολλοί λένε το ελαιόλαδο «το 
πράσινο διαµάντι», ωστόσο, όλα αυτά 
τα χρόνια, το προϊόν και ο κλάδος 
βρίσκονται στο ίδιο σηµείο. Τι φταίει;

Πιθανότατα το ότι έχουμε αρκεστεί στο να 
«αυτοθαυμαζόμαστε» τόσα χρόνια. Όσο 
θυμάμαι τον εαυτό μου (και έχω γεννηθεί 
μέσα στην ελαιοκομία) ακούω για το 
«ευλογημένο δέντρο με το χρυσό καρπό» και 
βλέπω εικόνες της θεάς Αθηνάς με τον κλάδο 
ελαίας. Η χώρα μας παράγει τριπλάσιες 
ποσότητες προϊόντος από αυτές που η ίδια 
καταναλώνει και η παραγωγή συνεχώς 
αυξάνει με τη φύτευση νέων δένδρων. 
Άρα μόνο η διάθεση της πλεονάζουσας 
παραγωγής στο εξωτερικό μπορεί να δώσει 
τη λύση. Αυτό θα προκύψει μόνο μέσα 
από οργανωμένη προσπάθεια στην οποία 
πρέπει να συμμετάσχουν συνεργαζόμενοι 
όλοι οι φορείς του κλάδου και η πολιτεία, 
με συγκροτημένες κινήσεις. Δυστυχώς επί 
δεκαετίες έχουμε δει μόνο αποσπασματικές 
κινήσεις πλήρεις καλών προθέσεων, αλλά 
κρίνοντας εκ του αποτελέσματος δεν 
μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι.

 Όλοι µιλάνε για τυποποίηση, ωστόσο 
µέχρι τώρα την υπεραξία καρπώνονται 
οι Ιταλοί. Πού οφείλεται αυτό;

Το γεγονός ότι το 1900 ήδη κυκλοφορούσε 
ιταλικό τυποποιημένο ελαιόλαδο στις ΗΠΑ, 
σημαίνει ότι ο καταναλωτής του εξωτερικού 
έχει μάθει ότι το ελαιόλαδο είναι κυρίως 
ιταλικό προϊόν. Ακούγεται δυσάρεστο στ’ 
αυτιά μας, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος 
της διεθνούς αγοράς οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν ότι η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο 
και η δημιουργία εθνικού brand name είναι 
μία εξαιρετικά χρονοβόρος και κοστοβόρος 
διαδικασία. Η Ισπανία με τους τρόπους 
που ανέφερα πιο πάνω έχει καταφέρει να 
αντιστρέψει αυτή την εικόνα και μπορούμε 
σε πολλά να παραδειγματιστούμε από τους 
δρόμους που ακολούθησε.
Η Διεπαγγελματική είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο, όμως φαίνεται πως μέχρι τώρα δεν 
έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο. Στην Ισπανία 
και σε άλλες χώρες φαίνεται πως τέτοιες 

ενώσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
Ένα από τα θετικά της κρίσης που βιώνουμε 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι 
ότι μόλις πρόσφατα καταφέραμε να 
απαγκιστρωθούμε από ιδεοληψίες που 
για χρόνια δημιουργούσαν στεγανά 
στις σχέσεις μεταξύ βιομηχανίας και 
παραγωγών. Δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, και 
αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε όλους 
τους χώρους, από την πολιτική έως και 
τους επαγγελματικούς χώρους. Όμως 
χωρίς συνεργασία όλων δεν μπορεί να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, και η 
Διεπαγγελματική ως το ανώτερο κλαδικό 
όργανο της ελαιοκομίας, είναι ένας φορέας 
που μπορεί να συγκεράσει απόψεις, να 
συντονίσει ενέργειες και να συμβάλει 
ουσιαστικά στην οργάνωση του χώρου 

και την εκπροσώπησή του απέναντι σε 
θεσμικούς φορείς τόσο εντός όσο και εκτός 
χώρας. Κινδυνεύοντας να γίνω κουραστικός 
θα πρότεινα να δούμε τη συμβολή των 
διεπαγγελματικών ενώσεων σε άλλες χώρες 
(π.χ. Ισπανία) και να παραδειγματιστούμε. 

 Φέτος η ελληνική παραγωγή ήταν 
περιορισµένη. Ωστόσο οι τιµές 
βρίσκονται µονίµως πιεσµένες, στα 
επίπεδα που διαµορφώθηκαν την 
άνοιξη του 2018. Πού οφείλεται αυτό;

Παρά τη χαμηλή φετινή παραγωγή σε 
Ελλάδα, Ιταλία και Τυνησία, η αυξημένη 
ισπανική παραγωγή έχει σχεδόν 
αντισταθμίσει τις απώλειες. Αυτό σε 
συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα 
έναρξης της φετινής σε σχέση με την 
περυσινή ελαιοκομική περίοδο, σημαίνει 
επάρκεια προϊόντος μέχρι και την 
επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Επίσης 
έχει διαχρονικά αποδειχθεί ότι όταν 
διαταράσσεται η σχέση τιμής ελαιολάδου - 
σπορελαίων από τα επίπεδα περίπου 3:1 (την 
ελαιοκομική περίοδο 2017/2018 η σχέση 
τιμής έφθασε και ξεπέρασε το 5:1) , η άνοδος 
της τιμής του ελαιολάδου προκαλεί μείωση 
της κατανάλωσής του, άρα μειωμένη ζήτηση, 
άρα μείωση των τιμών. Είναι ένας ακόμη 
κύκλος τιμών από αυτούς που ιστορικά 
βλέπουμε συνεχώς, ενοχλητικός μεν, πλην 
όμως συμβαίνει πάντα και οφείλεται στους 
συσχετισμούς παραγωγής και κατανάλωσης.

 Υποστηρίζουν µερικοί πως το 2018 
ξεχώρισε τους επαγγελµατίες από τους 
ερασιτέχνες, υπό την έννοια ότι εκείνοι 
που παίρνουν στα σοβαρά τον ρόλο 
τους περιόρισαν τις επιπτώσεις του 
δάκου. Η αγορά τι δείχνει;

Όπως επεσήμανα νωρίτερα, στην 
Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών 
ελαιοδέντρων δεν είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες. Αυτό (η μη συνεχής 
φυσική παρουσία στο χωράφι) έχει σαν 
αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι 
ενδεδειγμένες κινήσεις για αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στο χρόνο και με 
τον τρόπο που απαιτείται. Ένα δένδρο 
αφημένο στην τύχη του δεν πρόκειται ποτέ 
να παράξει προϊόν σε επαρκή ποσότητα 
και καλή ποιότητα. Φέτος είδαμε το 
πρωτοφανές φαινόμενο να χάνεται πλέον 
του 30% από τον καρπό που βρισκόταν 
πάνω στο δέντρο έτοιμος για συλλογή 
στο τέλος Οκτωβρίου, και αυτό λόγω 
της πλημμελούς αντιμετώπισης του 
δάκου και του γλοιοσπορίου. Επίσης οι 
ποιότητες που παρήχθησαν ήταν στην 
πλειοψηφία τους προβληματικές. Οι 
ευθύνες τόσο των παραγωγών όσο και 
της πολιτείας είναι αυταπόδεικτες εκ του 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1900 ΥΠΗΡΧΕ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ 

ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
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αποτελέσματος. Οι συνθήκες αυτές είχαν 
σαν αποτέλεσμα η αγορά να ανταμείψει 
αυτούς τους «επαγγελματίες» παραγωγούς 
με μία σημαντικά υψηλότερη τιμή για ένα 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε σχέση με 
τις άλλες ποιοτικές κατηγορίες. Ελπίζω να 
διδαχθούμε από τις φετινές απώλειες.

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα της 
∆ιεπαγγελµατικής; Τι στόχους βάζετε;

Η εθνική στρατηγική για το ελληνικό 
ελαιόλαδο θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και 
ενεργειών που θα στοχεύουν: 
• Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και των αδυναμιών διαρθρωτικού κυρίως 
χαρακτήρα που χαρακτηρίζουν τον 
ελαιοκομικό τομέα της χώρας, 
• Στη βελτίωση, την προστασία και την 
ανάδειξη της ποιότητας, την οποία διαθέτει το 
προϊόν και την αξιοποίησή της ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές,
• Στην ύπαρξη διαφάνειας και νομιμότητας 
στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και
• Στη διεύρυνση της παρουσίας και της 
ζήτησης του επώνυμου ελληνικού 
τυποποιημένου στις αγορές του εξωτερικού. 
Οι παραπάνω αποτελούν τις βασικές 
κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούμεθα. 

Ελπίζουμε να καταφέρουμε να σημειωθεί 
πρόοδος επί των ημερών της σημερινής 
διοίκησης σε όλα τα παραπάνω, και 
προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και της πολιτείας 
για να επιτευχθεί αυτό.

 Θα ήθελα τέλος να µου πείτε  
κάποια πράγµατα για το 
πυρηνέλαιο, έναν τοµέα όπου εσείς 
δραστηριοποιείστε.

Το πυρηνέλαιο είναι ένα προϊόν το 
οποίο στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένο. 
Χαρακτηριστικά θα πω ότι πολλοί 
καταναλωτές το θεωρούν ως ένα εξαιρετικό 
λάδι, αλλά για χρήση μόνο στο καντήλι των 
κοιμητηρίων. Όμως το πυρηνέλαιο αποτελεί 
ένα εξαιρετικό λάδι για μαγείρεμα και είναι 
το καλύτερο λιπαρό για χρήση τηγανίσματος. 
Γι’ αυτό και η χρήση του σε άλλες χώρες (π.χ. 
Ισπανία) είναι εξαιρετικά διαδεδομένη τόσο 
στην οικιακή όσο και στην επαγγελματική 
χρήση. Στην Ελλάδα βλέπουμε τα τελευταία 
χρόνια μία αύξηση της κατανάλωσης, η 
οποία οφείλεται στην υποκατάσταση χρήσης 
σπορέλαιων. Οι χρήστες πυρηνελαίου είναι 
καταναλωτές που έχουν συνειδητοποιήσει 
τα σημαντικά ποιοτικά πλεονεκτήματα του, 
τα οποία αντισταθμίζουν με το παραπάνω την 
αυξημένη τιμή του σε σχέση με τα σπορέλαια. 

Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Στην φετινή ελαιοκομική περίοδο 
παρουσιάστηκαν τέσσερα 
χαρακτηριστικά τα οποία δεν είχαμε 
δει ποτέ να συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Μεγάλο ποσοστό του ελαιοκάρπου 
(μέχρι και 50%) που βρισκόταν πάνω 
στο δέντρο έτοιμος για συλλογή στο 
τέλος Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου, 
έπεσε και δεν μαζεύτηκε ποτέ λόγω 
δάκου και γλοιοσπορίου. Παράλληλα 
η  πλειοψηφία του παραχθέντος 
ελαιολάδου παρουσιάζει σοβαρά 
ποιοτικά προβλήματα και παρά 
τη μικρή ελληνική παραγωγή 
και τη χαμηλότερη από πέρυσι 
συνολική παραγωγή στη λεκάνη 
της Μεσογείου, οι τιμές έχουν 
καταρρεύσει, εκτός από τα εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα, τα οποία όμως 
αποτελούν ισχνή μειοψηφία.
Το τελευταίο, που πρέπει να 
αποτελέσει και τροφή για σκέψη, 
είναι το γεγονός ότι, παρά τα 
παραπάνω το αγοραστικό ενδιαφέρον 
είναι ανύπαρκτο προς το παρόν.
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�35%

Διατηρείται το ενδιαφέρον 
για τους επιμελείς παραγωγούς
Ο κανόνας της φετινής χρονιάς θέλει τα ποιοτικά ελαιόλαδα να εξασφαλίζουν τη θέση τους στις αγορές µε τιµές ικανοποιητικές. 
Βέβαια το διάστηµα µετά το διάλειµµα των εορτών πάγωσε τόσο την εγχώρια αγορά όσο και αυτές του εξωτερικού, αφήνοντας 
ωστόσο ενδείξεις πως τα χαµηλής οξύτητας ελαιόλαδα διατηρούν µια πλεονεκτική θέση, τουλάχιστον σε όρους ενδιαφέροντος. 
Πάντως, όσοι πρόλαβαν την ισπανική παραγωγή και διοχέτευσαν ποιοτικά ελαιόλαδα, επιβραβεύτηκαν για την επιµέλειά τους, 
ξεπουλώντας κυριολεκτικά, πριν καλά ξεκινήσει η χρονιά για τους περισσότερους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, ο ΑΣ Αγίων 
Αποστόλων και ο ΑΣ Θερµασία ∆ήµητρα, οι οποίοι άλλωστε πέτυχαν τις καλύτερες τιµές για φέτος. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

3,39 
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

2,80 
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

�17,4

Ελλάδα 225.000
ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
2017/18

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
2018/19

2017/18

2016/17
ΠΗΓΗ: 

EU COMMISSION

ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΤΟΝΟΙ� 

346.000

195.000
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Μεγάλη προσφορά και υποτο-
νική ζήτηση διαµόρφωσαν το 
κλείσιµο του προηγούµενου και 
το ξεκίνηµα του νέου έτους, µε 
αρκετούς ωστόσο να εκτιµούν 
πως στην πορεία, και αφού 
σταµατήσουν τα ελαιοτριβεία 
να δουλεύουν, η αγορά θα δι-
ψάσει και πάλι για ελαιόλαδο, 
και προφανώς τα ποιοτικά θα 
έχουν προτεραιότητα. Μέχρι και 
την τρίτη εβδοµάδα του Ιανου-
αρίου, οι τιµές δεν ξεπέρασαν 
τα 3,50 ευρώ στην Λακωνία, 
σηµειώνοντας µια περαιτέρω 
συµπίεση, η οποία αποδίδεται 
«στην υπερβολική παραγωγή 
και άρα πτώση των τιµών στην 
Ισπανία», σύµφωνα µε τον πρό-
εδρο της ΕΑΣ Λακωνίας, Νίκο 
Προκοβάκη. 
«Αυτήν τη στιγµή, αν δεν τελειώ-
σει και η Ισπανία και ξεκαθαρίσει 
τη στάση της όσον αφορά τις τι-
µές, δεν µπορούµε να κάνουµε 
καµία εκτίµηση», αναφέρει ο 
Παναγιώτης Ντανάκας, διευθυ-
ντής του Α.Σ Μολάων-Πακίων, 
ο οποίος επιβεβαιώνει αφενός 
από την πλευρά του το µειω-
µένο αγοραστικό ενδιαφέρον, 
ωστόσο αναµένει ότι η ζήτηση 
θα ανακάµψει τουλάχιστον για 
τα ποιοτικά. «∆εν µπορούµε να 
προδικάσουµε την τιµή, αλλά θα 
απορροφηθούν», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 
Στα Χανιά, η τιµή παραµένει 
σταθερή στα 3 ευρώ ανά κιλό, 

µε ικανοποιητικές ποσότητες να 
απορροφούνται κυρίως από την 
εγχώρια αγορά, ενώ υπάρχουν 
και ιταλικές εταιρείες, πρόθυµες 
να πληρώσουν την διαφορά των 
20 περίπου λεπτών συγκριτικά 
µε τις τιµές της Ισπανίας προ-
κειµένου να τα προµηθευτούν, 
αφού «υπάρχουν  ελαιόλαδα 
καλής ποιότητας», όπως ενηµε-
ρώνει ο Νίκος Ρενιέρης, υπεύ-
θυνος πωλήσεων σε εξαγωγική 
εταιρεία τυποποιηµένου ελαιο-
λάδου µε έδρα τα Χανιά. Φυσικά, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, οι εταιρεί-
ες αυτές είναι συγκεκριµένες και 
αναζητούν ούτως ή άλλως πιο 
ιδιαίτερα προϊόντα, µε τις µαζι-
κές αγορές να γίνονται κυρίως 
από την Ισπανία. 

Πρωτόγνωρη χρονιά  
για τη Μεσσηνία
Κατά πολλούς, ο µεγάλος χαµέ-
νος της φετινής ελαιοκοµικής 
περιόδου είναι η Μεσσηνία, 
όπου η συγκοµιδή τελείωσε, µε 
αρκετά δέντρα να παραµένουν 
φορτωµένα, µε προσβεβληµένο 
από τον δάκο τον καρπό τους. 
«Γενικά η χρονιά δεν ήταν καλή. 
Χάθηκε καρπός, ενώ το ελαιό-
λαδο που βγήκε δεν ήταν όπως 
άλλες χρονιές», αναφέρει ο πα-
ραγωγός ∆ηµήτρης Αναγνωστό-
πουλος, ο οποίος ωστόσο εκτιµά 
πως τα έξτρα παρθένα, τα οποία 
πωλούνται προς 3 ευρώ ανά 
κιλό, επειδή δεν υπάρχουν πο-
σότητες, στη πορεία θα αυξηθεί η 
τιµή αλλά και η ζήτησή τους.

Με τιµές κάτω από τα 
3 ευρώ ανά κιλό, ο 
Έλληνας παραγωγός 
χάνει χρήµατα, 
όµως µόνο αν οι 
εκτιµήσεις δείξουν 
µειωµένη παγκόσµια 
παραγωγή την 
επόµενη χρονιά,  
οι τιµές θα κινηθούν 
ανοδικά, ώστε να 
ξεπεράσουν κατά 
κάποιο τρόπο 
αυτό το φράγµα

3,50
2,50 – 3,00 

3,00

ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΧΑΝΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
�ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Μετά βίας ξεπερνά τους 200.000 τόνους 
η φετινή ιταλική παραγωγή ελαιολάδου, 
γεγονός που έχει ανησυχήσει σχεδόν το  
σύνολο των παραγόντων της βιοµηχανίας 
της γειτονικής χώρας. Σύµφωνα µε 
υπολογισµούς του Coldiretti, µόνο στην 
Απουλία χάθηκαν ένα εκατ. µεροκάµατα 
εξαιτίας της µειωµένης παραγωγής

Για κατάρρευση της ιταλικής παραγω-
γής κάνουν λόγο δηµοσιεύµατα του 
Τύπου της γειτονικής χώρας, εντοπί-
ζοντας τον αντίκτυπο της ανεπαρκούς 
συγκοµιδής από τον ιταλικό ελαιώνα 
τόσο στην οικονοµία της χώρας και 
τα εργασιακά, όσο και στην υγεία των 
πολιτών και την εικόνα της υπαίθρου. 
Ειδικότερα, περί τα 90 χιλιάδες εκτά-
ρια µε ελαιόδεντρα στην Απουλία δεν 
συγκοµίστηκαν καθόλου κατά την 
τρέχουσα εµπορική περίοδο, κάτι 
που µεταφράζεται σε µια µείωση της 
παραγωγής στο 1/3, σε µια περιοχή 
µάλιστα όπου γίνεται το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό της ελαιοπαραγωγής. Η 

µεγαλύτερη οργάνωση παραγωγών 
και αγροτών της Ιταλίας, Coldiretti, 
αποτιµά το γεγονός αυτό σε ένα εκα-
τοµµύριο χαµένα µεροκάµατα, ενώ 
υποστηρίζει πως οι εισαγωγές θα ξε-
περάσουν κάθε προηγούµενο, µε τα 
δυο στα τρία µπουκάλια ελαιολάδου 
που πωλούνται στην εσωτερική αγο-
ρά να προέρχονται από το εξωτερικό.
Σηµειώνεται πως το φρέσκο ιταλικό 
ελαιόλαδο πωλείται από τους πα-
ραγωγούς σε τιµές που κυµαίνονται 
από τα 5 έως τα 6 ευρώ ανά κιλό, 
ενώ στις περιπτώσεις των ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ελαιολάδων η τιµή αυτή µπορεί να 
αυξηθεί ακόµα και µέχρι 2 ευρώ. 

Με τη μισή παραγωγή,
οι εισαγωγές διπλασιάζονται 

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

52,2%

Ιταλία 205.000 
ΙΤΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΤΟΝΟΙ� 

ΜΕΙΩΣΗ

5�6
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

+1�2 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΠΗΓΗ: 
EU COMMISSION
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Εν µέσω της συγκοµιδής οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί  συνειδητοποιούν πως ο 
στόχος των 1,6 εκατ. τόνων που είχε τεθεί στην αρχή της ελαιοπαραγωγικής 
περιόδου είναι µάλλον δύσκολο να επιτευχθεί.

Μέσα στις τελευταίες πέντε εβδοµάδες 
της περιόδου, η τιµή παραγωγού ελαι-
ολάδου στην Ισπανία, υποχώρησε κατά 
18%, µε την µέση τιµή να µην ξεπερνά τα 
2,64 ευρώ ανά κιλό, σαφώς χαµηλότερη 
από το κόστος παραγωγής. 
Η Ισπανική Ένωση Κοινοτήτων Ελαι-
ολάδου, υποστηρίζει πως µε τις τιµές 
αυτές και τον εκµηδενισµό του περι-
θωρίου κέρδους για τον παραγωγό, ο 
ισπανικός ελαιώνας κινδυνεύει. Σε πα-
λιότερη έρευνά του, ο ίδιος οργανισµός 
είχε αποτιµήσει το κόστος παραγωγής 
στα 2,73 ευρώ ανά κιλό. Η µείωση της 
τιµής αποδίδεται στην αγωνία των συ-
νεταιρισµών, βλέποντας τις ποσότητες 
φρέσκου ελαιολάδου, να διοχετεύσουν 
όσο περισσότερο γίνεται στις αγορές, 

φοβούµενοι µια περαιτέρω κατάρρευση 
των τιµών. Ωστόσο ο οργανισµός υπο-
γραµµίζει πως δεν υπάρχει κανένας 
αντικειµενικός λόγος που να αιτιολογεί 
µια τέτοια µείωση της τιµής.  
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε στοιχεία 
που συνέλλεξε η κυβέρνηση της Ανδα-
λουσίας, η παραγωγή τελικά αναµένεται 
µετά βίας να ξεπεράσει τους 1,55 εκατ. 
τόνους. Μέσα στο πρώτο τετράµηνο της 
τρέχουσας περιόδου, η Ισπανία συνέλ-
λεξε 760.000 τόνους, και όλα δείχνουν 
πως η τελική παραγωγή θα βρεθεί κοντά 
στους 1,480.000 τόνους. Ταυτόχρονα, οι 
παγετώνες που αναµένονται µέσα στο 
επόµενο δίµηνο, αναµένεται να µειώ-
σουν την ποιότητα του ελαιολάδου που 
θα παραχθεί στο προσεχές διάστηµα.

Γράφει μηδενικά 
περιθώρια κέρδους

2,64
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

2,73
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Ισπανία1.600.000
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΤΟΝΟΙ� 

ΤΙΜΕΣ 
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�
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Α∆
Α

ΕΞ
ΤΡ

ΕΜ
Α∆

ΟΥ
ΡΑ

2,65
2,75

3,10

2,65 2,65

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Οι χαµηλές τιµές τόσο στην εσωτερική 
όσο και στις διεθνείς αγορές 
στριµώχνουν τους παραγωγούς 
ελαιολάδου της Τυνησίας, οι οποίοι τώρα 
πιέζουν την κυβέρνησή τους να αγοράσει 
σε υψηλότερες τιµές το ελαιόλαδό τους, 
όσο οι ίδιοι επανεξετάζουν το ενδεχόµενο 
να προχωρήσουν σε περισσότερες 
φυτεύσεις.

Σε αντίθεση µε τις προσδοκίες τους, η µι-
κρή φετινή παραγωγή δεν µεταφράστηκε 
σε αύξηση των τιµών, µε τους Τυνήσιους 
παραγωγούς να πληρώνονται αυτό το διά-
στηµα περί τα 2,90 ευρώ ανά κιλό, όταν πέ-
ρυσι η µέση τιµή βρισκόταν στα 3,36 ευρώ. 
Τώρα οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν από την 
κυβέρνηση να αγοράσει σε ικανοποιητικές 
τιµές το προϊόν τους, χτίζοντας αποθέµατα 
για µελλοντικές εξαγωγές, µε γνώµονα την 
διατήρηση της σταθερότητας του κλάδου 
και την  εξασφάλιση της βιωσιµότητάς του. 
Ο γενικός γραµµατέας της Εθνικής Ένωσης 
Αγροτών, Fawzi Zayani, υπογραµµίζει σε 
δηλώσεις του στην εφηµερίδα «Αl-Araby 
Al- Jadeed», πως οι παραγωγοί δεν µπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστους 

παραγωγής. 
Ακόµα σηµειώνει  πως οι αυξηµένες τιµές 
που απολάµβαναν τα προηγούµενα χρόνια 
οι παραγωγοί, συνέβαλε σε µια άκριτη και 
χωρίς σχεδιασµό επέκταση της καλλιέρ-
γειας, παρά των δυσκολιών άρδευσης που 
αντιµετωπίζει η χώρα, για να τονίσει πως 
πλέον είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να 
βάλει χέρι προκειµένου να διατηρήσει τις 
ισορροπίες σε έναν τοµέα µε τον οποίο απα-
σχολούνται πλέον των 200.000 αγροτών. 
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, για την πε-
ρίοδο 2018/2019, η χώρα της βορείου 
Αφρικής σχεδιάζει να διοχετεύσει περί 
τους 170.000 τόνους στις διεθνείς αγο-
ρές, όγκος που προέρχεται από την φε-
τινή παραγωγή και τα αποθέµατα, αποκο-
µίζοντας 535 µε 602 εκατ. δολάρια. 

Το κόστος παραγωγής 
πτωχεύει τους Τυνήσιους
Το κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγήςΤο κόστος παραγωγής
πτωχεύει τους Τυνήσιους
Το κόστος παραγωγής

170.000 

80%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΞΑΓΕΤΑΙ

ΤΟΝΟΙ

2,90
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ 

Τυνησία 120.000
ΤΥΝΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΤΟΝΟΙ� 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

13,70%
ΜΕΙΩΣΗ
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Α Γ Ο Ρ ΑΑ Γ Ο Ρ Α

Ανάκαμψη της κατανάλωσης ελαιολάδου 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ

Μ
ια μετριοπαθή 

ετήσια αύξηση της 

κατανάλωσης κατά 

0,3%  αναμένει 

η IndexBox, 

συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το ΗΒ 

που διενεργεί έρευνες αγοράς, ως το 

2025. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένει 

το ίδιο και έκθεση της Κομισιόν, ωστόσο 

οι βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες της 

Μεσογείου φαίνεται πως δυσκολεύονται 

να στηρίξουν την ανάκαμψη αυτή, 

με το βλέμμα τώρα να στρέφεται στις 

ασιατικές αγορές. Τα στοιχεία του IOC 

για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 

πάντως δείχνουν πως συγκριτικά με 

πέρυσι η κατανάλωση θα είναι μειωμένη 

στις μεγαλύτερες αγορές, με μοναδική 

εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου παρατηρείται 

μια αύξηση κατά 500 τόνους.
 2.219.200 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2018/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

�ΤΟΝΟΙ�

ΗΠ
Α 
|  1

12
.72

2

ΠΗΓΗ IOC

ΙΣΠ
ΑΝ

ΙΑ
 |  

1.5
98

.90
0

ΕΛ
ΛΑ

∆Α
 |  

22
5.0

00

ΙΤΑ
ΛΙ

Α 
|  2

65
.00

0

ΠΟ
ΡΤ

ΟΓ
ΑΛ

ΙΑ
 |  

11
5.0

00

Παγκόσµιες εισαγωγές 
ελαιολάδου 2018/19

310.000

78.000
55.000

20.000
42.000

ΗΠΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

874.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΕ 

2018/19

ΤΟΝΟΙ
573.000

2017/18

ΤΟΝΟΙ
563.500

2016/17

ΤΟΝΟΙ
558.000

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(τόνοι) 

ΕΛΛΑ∆Α | 130.000

ΙΤΑΛΙΑ | 500.000    

ΙΣΠΑΝΙΑ | 525.000

ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 62.400

ΗΠΑ | 315.500

ΙΑΠΩΝΙΑ | 55.000

ΚΑΝΑ∆ΑΣ | 43.000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

2.950.000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΚΤ. 2017 � ΣΕΠΤ. 2018

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΕΕ

+29%

+18%

+2% +2% +3%�8%

97%

ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
3%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΡΩΣΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
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Σε άµεσα µέτρα προστασίας των ελαιόδεντρων 
καλούνται να προχωρήσουν οι παραγωγοί αυτές 
τις µέρες που επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες 
και κατά τόπους παγετοί, ώστε οι όποιες πληγές ή 
τα σχισίµατα του φλοιού σε βλαστούς και κλάδους 
να µην αποτελέσουν σηµεία εισόδου βακτηρίων

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ
ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΔΟΥΣΚΑ

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Α
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«Α
φού αφαιρέσουμε 
και απομακρύνουμε 
τα σπασμένα 
κλαδιά, δίνουμε ένα 
σχήμα στο δέντρο 

και κάνουμε αμέσως ένα ράντισμα με 
βορδιγάλειο πολτό και κάποιο χαλκούχο 
σκεύασμα, για να απολυμανθούν οι τομές 
και οι πληγές που έχουν γίνει από το 
χιόνι». Αυτό τονίζουν οι γεωπόνοι στους 
ελαιοπαραγωγούς μετά τις πρόσφατες 
χιονοπτώσεις ως μέτρα προστασίας της 
καλλιέργειάς τους. Ωστόσο, οι παραγωγοί 
είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και για ενδεχόμενη 
μεγάλη ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο των 
δέντρων τους, το οποίο όμως θα φανεί 
αργότερα, από τον Μάρτιο και μετά. Πάντως, 
τα πιο ευαίσθητα όργανα είναι οι καρποί και 
ακολουθούν οι ανθοφόροι οφθαλμοί, ενώ τα 
πιο ανθεκτικά είναι ο κορμός και η ρίζα. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό της 
ζημιάς στα διάφορα όργανα είναι η διάρκεια 
των χαμηλών θερμοκρασιών, η απότομη 
πτώση της θερμοκρασίας, η θρεπτική 
κατάσταση των δένδρων και η ποικιλία. 
Σημειωτέον ότι από τις ελληνικές ποικιλίες 
οι πιο ανθεκτικές είναι η Μαστοειδής, η 
Μυρτολιά, το Αγουρομάνακο, η Βαλανολιά, 
η Κοθρέικη και η Χαλκιδικής. Αντίθετα 
από τις πιο ευαίσθητες στο ψύχος είναι η 
Κορωνέικη, η Θιακή και η Αμυγδαλολιά.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί 
ότι στους μηχανισμούς της ελιάς για την 
προστασία από τους παγετούς ιδιαίτερη 
σημασία για το δέντρο έχουν η εφαρμογή 
της σωστής λίπανσης, η αποφυγή των 
όψιμων ποτισμάτων και κλαδεμάτων 
κατά το φθινόπωρο, καθώς και η έγκαιρη 
καταπολέμηση των ζιζανίων.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Ήπιοι παγετοί (πτώση της 
θερµοκρασίας µέχρι -2°C)

Παρατηρούνται συρρίκνωση των 
καρπών, ξήρανση κορυφών των ετήσιων 
βλαστών, ελαφρό σχίσιμο φλοιού των 
μικρών βλαστών και μερική ή ολική 
πτώση των φύλλων. Αν η θερμοκρασία δεν 
πέσει αρκετά κάτω από τους 0oC οι καρποί 
απλά συρρικνώνονται και μπορεί να 
επανέλθουν στη φυσιολογική κατάσταση 
με την άνοδο της θερμοκρασίας. Αν όμως 
πέσει κάτω από -3 °C (- 3°C μέχρι -7 °C), 
η ζημιά μπορεί να είναι σοβαρή στους 
καρπούς που εκτός της συρρίκνωσης της 
επιδερμίδας, η σάρκα γίνεται καφετιά, 
μειώνεται η περιεκτικότητα σε λάδι και 

υποβαθμίζεται η ποιότητά του. Όσο για 
τις επιτραπέζιες ποικιλίες μπορεί να 
τις καταστήσει μη εμπορεύσιμες και να 
οδηγηθούν στο ελαιοτριβείο για παραγωγή 
λαδιού μειωμένης ποιότητας.

Μέτριοι παγετοί (πτώση 
θερµοκρασίας µέχρι -7°C)

Παρατηρούνται ξήρανση των φύλλων 
που μένουν πάνω στα δέντρα και μοιάζουν 
σαν καμένα από φωτιά, σχίσιμο του 
φλοιού και σε μεγάλους βλαστούς. Η ζημιά 
διαπιστώνεται από το εύκολο ανασήκωμα 
του φλοιού των βλαστών, ο φλοιός και 
το ξύλο αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε 
καφέ ή μαύρο, παρατηρείται ξήρανση και 
βλαστών μεγάλης ηλικίας και καταστροφή 
μέχρι και του 90% των οφθαλμών.

Ισχυροί παγετοί (πτώση της 
θερµοκρασίας µέχρι -12° C)

Παρατηρούνται καταστροφή όλων των 
βλαστών του δέντρου, σχίσιμο του φλοιού 
στον κορμό και εύκολος αποχωρισμός του. 
Σπάνια ζημιώνεται και το ριζικό σύστημα 
με αποτέλεσμα ολική καταστροφή δέντρου. 

Θέλουν ψύχος  
οι ανθοφόροι οφθαλµοί

Η ελιά είναι από τα λίγα αειθαλή 
καρποφόρα που χρειάζονται την επίδραση του 
ψύχους για να ανθίσουν. Οι οφθαλμοί που 
σχηματίζονται το καλοκαίρι έχουν ανάγκη 
από χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα για 
να διαφοροποιηθούν σε ανθοταξίες. Ωστόσο, 
στην περίπτωση ισχυρών παγετών συνιστάται 
κόψιμο του κορμού κοντά στη ρίζα αν 
προέρχεται από αγενή πολλαπλασιασμό. Τότε 
τα δέντρα αναβλαστάνουν από λανθάνοντες 
οφθαλμούς στη βάση του κορμού ή από τους 
γόγγρους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  
αφού εκτιμηθεί  
η ζημιά στο δέντρο
Σε κάθε περίπτωση, όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι, αρχικά 
πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα 
ένας ψεκασμός με χαλκούχα 
σκευάσματα. Να αποφεύγεται το 
άμεσο κλάδεμα και η εφαρμογή 
λιπασμάτων ειδικά της αζωτούχου 
λίπανσης.  Η εφαρμογή του 
κλαδέματος πρέπει να γίνεται 
ανάλογα με το ποια όργανα έχουν 
υποστεί σοβαρές ζημιές. 
Στην περίπτωση ήπιων παγετών και 
ελαφρών ζημιών, ενδείκνυται άμεσος 
ψεκασμός με χαλκούχα και ελαφρό 
κλάδεμα την άνοιξη με αφαίρεση 
των ζημιωμένων μικρών βλαστών. Η 
λίπανση θα είναι κανονικά αυτή που 
εφαρμόζεται για τα μη ζημιωμένα 
δέντρα και λίγο ενισχυμένη για 
την ανάπτυξη της νέας βλάστησης. 
Στην περίπτωση μέτριων παγετών 
ενδείκνυται επίσης άμεσος ψεκασμός 
με χαλκούχα, κλάδεμα την άνοιξη με 
αφαίρεση των ζημιωμένων βλαστών 
μέχρι τα σημεία αναβλάστησης. 
Η λίπανση πρέπει να είναι σε 
μικρότερες από τις κανονικές 
ποσότητες. Ειδικά η αζωτούχος 
πρέπει να δίνεται σε μικρές δόσεις 
για αποφυγή πολύ ζωηρών βλαστών 
που θα καθυστερήσουν την είσοδο σε 
καρποφορία των δέντρων.

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Α
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ –  ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE 

20-7-12+2MgO+B ή 20-6-14+Β  ή 16-6-18+2MgO+B 

ή 21-7-17+2MgO+ΤΕ

NUTRIMORE WINNER

40-0-0+14.5 SO3  ή NUTRIMORE  WINNER BOR

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 3-5 kgr/ δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι ΞΗΡΙΚΗ 2-3 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

Αύξηση σοδειάς και άριστη ποιότητα
Υψηλή καρποφορία και επομένως κερδοφο-
ρία εξασφαλίζει η σωστή λίπανση των δέντρων 
της ελιάς, σύμφωνα με την εταιρεία Γαβριήλ, η 
οποία προτείνει Nutrimore 20-7-12+2MgO+B 
ή 20-6-14+Β ή 16-6-18+2MgO+B ή 
21-7-17+2MgO+TE ή WINNER BOR, λιπά-
σματα δοκιμασμένα που εγγυώνται αύξηση 
σοδειάς τουλάχιστον 15% και άριστη ποιότη-
τα παραγόμενου προϊόντος.  Τα λιπάσματα 
Nutrimore υπερέχουν γιατί παρέχουν:
• Υψηλές μονάδες αζώτου με μηδενικές απώ-
λειες. Τα Nutrimore περιέχουν ουρεϊκό άζω-
το που προστατεύεται 100% από το Agrotain 
και αμμωνιακό άζωτο. Δεν περιέχουν νιτρι-
κό άζωτο το οποίο παρουσιάζει μεγάλες απώ-
λειες λόγω έκπλυσης, φαινόμενο έντονο ιδι-

αίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω των 
βροχοπτώσεων, το οποίο επιδεινώνουν οι πα-
ραδοσιακά πρώιμες λιπάνσεις στην ελιά. Με 
τα Nutrimore όσο άζωτο πληρώνειο παραγω-
γός φτάνει στα ελαιόδεντρα εξασφαλίζοντας 
τέλεια ισορροπία βλάστησης - καρποφορίας 
και αυξημένη σοδειά και τη τρέχουσα αλλά και 
την επόμενη χρονιά. Αντίθετα τα χημικά λι-
πάσματα περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου το οποίο πάει χαμένο και τα δέντρα δεν 
προλαβαίνουν να απορροφήσουν.
● Φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό που 
είναι πλήρως διαθέσιμος για τα δέντρα. Δυ-
στυχώς πολλά λιπάσματα περιέχουν φώσφο-
ρο μόνο 50-70% υδατοδιαλυτό ή και λιγότερο.
● Υψηλές μονάδες 100% υδατοδιάλυτου κα-
λίου για αυξημένο μέγεθος καρπών και υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα. Διατίθενται τύποι θειϊ-
κού-χλωριούχου καλίου αναλόγως εδάφους. 
● Βόριο σε καινοτόμα μορφή DDP-Wolf Trax 
που καλύπτει όλους τους κόκκους του λιπά-

σματος και εγγυάται δεκαπλάσια αποτελέσμα-
τα σε σχέση με τα κοινά ιχνοστοιχεία, για άρι-
στη καρπόδεση.  Με τα Nutrimore οι ανάγκες 
θρέψης της ελιάς καλύπτονται με μία εφαρμο-
γή μιας και δίνεται η δυνατότητα για επιλογή 
τύπων που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, κά-
λιο, βόριο για επιτυχημένη γονιμοποίηση και 
αυξημένη καρποφορία ή και μαγνήσιο για πα-
ραγωγή χλωροφύλλης και τέλεια καρπόδεση. 
Τα κοστολόγια μειώνονται, οι αποδόσεις αυξά-
νονται.  Με τα Nutrimore η σχέση κόστους-α-
ποτελέσματος βρίσκεται σε άριστη αναλογία. 
Επιτυγχάνεται αποτελεσματική θρέψη και τα 
ελαιόδεντρα το ανταποδίδουν με αυξημένη 
παραγωγή και βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά των καρπών και του ελαιόλαδου αυξά-
νοντας κατά πολύ την κερδοφορία

Ιωάννα Καλκούνου Γεωπόνος 
MSC – Εδαφολόγος - Υπεύθυνη 

Τμήματος Μarketing

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ για τον ελληνικό ελαιώνα
Σημαντικές ποσότητες θρεπτικών 
στοιχείων απομακρύνονται κάθε χρόνο 
από τον ελαιώνα με τη συγκομιδή, το 
κλάδεμα και την πτώση των φύλλων. 
Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η 
σωστή αναπλήρωση των θρεπτικών 
με την εφαρμογή ενός ορθολογικού 
προγράμματος λίπανσης, ικανού να 
καλύψει τις ανάγκες των δέντρων σε 
θρεπτικά και να διατηρήσει τον ελαιώνα 
παραγωγικό. Στα κρίσιμα στάδια της ελιάς 
(διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών, 
άνθηση, καρπόδεση και ελαιοποίηση) 
οι ανάγκες σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο 
και βόριο παρουσιάζονται αυξημένες με 
το καθένα από αυτά να παίζει ρόλο στις 
φυσιολογικές λειτουργίες των δέντρων σε 
διαφορετικές όμως χρονικές φάσεις.    
Σ’ αυτήν τη φιλοσοφία η Teofert ανέπτυξε 
εξειδικευμένους τύπους για την ελιά και 
τις ελληνικές συνθήκες, όπως το Alzabor 
neo-Ν το μεγαλύτερο σε πωλήσεις προϊόν 

για την ελιά της εταιρείας σε όλη την 
Ελλάδα: Ένα ειδικό ΝPK λίπασμα που 
εξασφαλίζει μέγιστες αποδόσεις και 
άριστη ποιότητα λαδιού και καρπού. 
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του:
● Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (Ν, 
P, Κ, S, Β, Μο) βρίσκονται σε ιδανική 
αναλογία για την ολοκληρωμένη θρέψη  
●  Τρεις διαφορετικές μορφές αζώτου: 
α. Αlzon neo-N με παρεμπόδιση 
νιτροποίησης και παρεμπόδιση ουρεάσης 
μέσα στον ίδιο κόκκο,  β. Αμμωνιακό 
άζωτο γ. Καρβαμιδικό άζωτο 
●Υψηλή διαλυτότητα φωσφόρου (>93%)
● Ενδεδειγμένη ποσότητα θείου (8,5%S) 
για την αύξηση της σύνθεσης των ελαίων 
και τη σωστή αξιοποίηση του αζώτου 
●Απαραίτητη ποσότητα βορίου (0,3Β) σε 
άμεση απορροφήσιμη μορφή
●Προσθήκη μολυβδαινίου (0,0025Μο) 
για αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
αζώτου,  σε άμεση απορροφήσιμη μορφή.

Τα πλεονέκτηματα της εφαρμογής 
● Καλύπτει τις ανάγκες των δέντρων στα 
κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας
●Απρόσκοπτη διαθεσιμότητα αζώτου από 
την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του 
και για μεγάλο χρονικό διάστημα χάρις 
τις τρεις διαφορετικές μορφές αζώτου 
●Με την προσθήκη του Alzon 
neo-N, του μοναδικού λιπάσματος με 
παρεμπόδιση νιτροποίησης & ουρεάσης 
μέσα στον κόκκο
● Σωστή αναπλήρωση θρεπτικών 
στοιχείων στα κρίσιμα στάδια της 
καλλιέργειας 
● Σχεδιασμένο ειδικά για τις ελληνικές 
συνθήκες.

Δρ. Χαριτίνη 
Κοντοπούλου

Γεωπόνος 
Τεχνικό Τμήμα 
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Η Φυτοθρετπική ΑΒΕΕ διαθέτει ολοκληρωμένη 
πρόταση βασικής λίπανσης της ελιάς, η οποία 
βασίζεται σε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν 
στην κάλυψη των λιπαντικών αναγκών της 
ελαιοκαλλιέργειας με ταυτόχρονη μείωση των 
απωλειών θρεπτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
λίπανσης και τη μείωση του κόστους.
Η σειρά Neon ενσωματώνει την καινοτόμα τεχνολογία 
Penxcel που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη 
προϊόντων με παρεμποδιστές αζώτου. Τα κοκκώδη 
λιπάσματα Neon περιέχουν αναστολέα ουρεάσης 
(NBPT) για αποφυγή απωλειών αζώτου σε μορφή 
αέριας αμμωνίας και αναστολέα νιτροποίησης (DCD) 
για μείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκπλυσης. 
Έτσι με την εφαρμογή των λιπασμάτων NEON 
προκύπτουν πολλαπλά οφέλη.

● Η προσεκτικά σχεδιασμένη διαχείριση της 
αζωτούχου λίπανσης αποτελεί, στις μέρες μας, 
βασική προτεραιότητα ενός προγράμματος θρέψης. 
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ πρωτοστατεί και σε αυτόν 

τον τομέα, αναπτύσσοντας 
τη νέα σειρά κοκκωδών 
λιπασμάτων Unique με 
αναστολέα ουρεάσης ΝΒΡΤ. 
Τα Unique ενσωματώνουν 
την τεχνολογία Penxcel που 
βασίζεται στη διείσδυση του 
αναστολέα βαθιά και σταθερά 

στον κόκκο του λιπάσματος, εξασφαλίζοντας έτσι 
αυξημένη αποτελεσματικότητα παρεμπόδισης.

● Το ειδικό κοκκώδες λίπασμα NEW-BOR έχει 
σχεδιαστεί για να καλύψει με ιδανικό τρόπο 
τις ιδιαίτερες λιπαντικές απαιτήσεις της ελιάς, 
εξασφαλίζοντας ισορροπημένο εφοδιασμό με άζωτο, 
κάλιο και βόριο, με αποτέλεσμα την ισορροπημένη 
βλαστική ανάπτυξη και αυξημένη παραγωγή με 
βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. To NEW BOR 
εφαρμόζεται στα ελαιόδεντρα από Δεκέμβριο έως 
Μάρτιο ανάλογα με την περιοχή της καλλιέργειας, 
την ποικιλία, τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά 
και τις ειδικές τοπικές πρακτικές. Συνιστάται η 
διασπορά του λιπάσματος να γίνεται σε απόσταση 
από τον κορμό και στη νοητή περιφέρεια της κόμης. 
Συνιστάται η ενσωμάτωση του λιπάσματος αμέσως 
μετά την εφαρμογή για την αποφυγή απωλειών.

Βαγγέλης Λάσκος  
Γεωπόνος Φυτοθρεπτική

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ λίπανσης

∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ENTEC® ΣΤΗ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
NITROSOMONAS

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
NITROBACTER

�ΝΗ4
+�
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��
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ΝΙΤΡΩ∆ΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟ

Λιπάσματα ENTEC® 
για τη λίπανση  
της ελιάς 

● ΕΝΤΕC ® 21 Solub + B 

● ENTEC® Special  

● ENTEC® Perfect  

● ENTEC® Active  

● ENTEC® Bor   

● ENTEC® 13-10-20 

Η ελιά ευδοκιμεί σε μεγάλη ποι-
κιλία εδαφών και προσαρμόζεται 
εύκολα στις ξηροθερμικές συνθή-
κες της χώρας μας. Προτιμάει ου-
δέτερα ή ελαφρά αλκαλικά εδά-
φη (pH 7-8), αντέχει όμως και στα 
ελαφρά όξινα. Το ριζικό της σύ-
στημα εκμεταλλεύεται άριστα τα 
θρεπτικά στοιχεία και την εδαφι-
κή υγρασία αυξάνοντας την αν-
θεκτικότητα των δένδρων στην 
ξηρασία και ευνοώντας την εξά-
πλωση της καλλιέργειας τόσο 
στα βαθιά, γόνιμα, αρδευόμενα, 
πεδινά εδάφη, όσο και στα πτω-
χά, αβαθή και ξηρικά εδάφη των 
ημιορεινών περιοχών. Για να επι-
τευχθεί η άριστη ανάπτυξη και 
η μέγιστη παραγωγικότητα των 
δένδρων, είναι απαραίτητη η προ-
σθήκη όλων των απαραίτητων 
θρεπτικών στοιχείων στην ιδανι-
κή ποσότητα και αναλογία.
Τα λιπάσματα ENTEC® περιέ-
χουν αναστολέα νιτροποίησης, ο 
οποίος εγγυάται την  άριστη αξι-
οποίηση του αζώτου κατά τη δι-
άρκεια της καλλιεργητικής περι-
όδου. Το γεγονός αυτό καθιστά 

τα ENTEC® ένα πολύτιμο εργα-
λείο στα χέρια του παραγωγού δί-
νοντάς του πλεονεκτήματα όπως:
1. Άριστη τροφοδοσία δένδρων με 
άζωτο σε όλες τις συνθήκες
2. Ελαχιστοποίηση απωλειών και 
επιμήκυνση του χρόνου παραμο-
νής του αζώτου στο έδαφος
3. Εξασφάλιση της παρατεταμέ-
νης θρέψης των δένδρων με άζω-
το καλύπτοντας τα κρίσιμα στά-
δια βλάστησης και καρποφορίας
4. Εναρμόνιση της παροχής του 
αζώτου στις εκάστοτε απαιτήσεις 
των δένδρων εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη δυνατή θρέψη
5. Μεγιστοποίηση της εκμετάλ-
λευσης των θρεπτικών στοιχείων 
από τα δένδρα
6. Δυνατότητα πρώιμης εφαρ-
μογής για αξιοποίηση των χειμε-
ρινών βροχοπτώσεων, χωρίς τον 
κίνδυνο έκπλυσης του αζώτου.

Λιπάσματα Entec®

Ένα πολύτιμο εργαλείο 
στα χέρια του παραγωγού

 
  

Ε Ι Σ Ρ Ο Ε Σ

44-49_kalliergitika_new.indd   47 15/01/2019   22:19



 
  

48  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

 
  

Ε Ι Σ Ρ Ο Ε Σ

Η Compo Expert έχει προσδιοριστεί παγκο-
σμίως ότι συμμετέχει στην Αλυσίδα του Αγρο-
τικού Τροφίμου και όχι απλά στον κλάδο της 
Θρέψης-Λίπανσης των Καλλιεργειών. Με το 
σκεπτικό αυτό οργάνωσε στην Καλαμάτα, στις 
8 & 9 Δεκέμβρη, ένα ξεχωριστό διήμερο πάνω 
στην ελιά και το ελαιόλαδο, θέλοντας να δώσει 
τη δυνατότητα σε 80 και πλέον επαγγελματί-
ες απ’ όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ελ-
λάδας όπου η ελαιοκομία παίζει πρωτεύοντα 
ρόλο, να συζητήσουν τις εξελίξεις στον κλάδο.
Το Τμήμα Food Chain που δημιουργήθηκε τα 
τελευταία χρόνια στους κόλπους της Compo 
Expert  Ελλάς, προετοίμασε ένα ελκυστικό δι-
ήμερο με ομιλητές αλλά και δράσεις που κά-
λυψαν τις περισσότερες πλευρές της ελαιο-
καλλιέργειας και του ελαιολάδου.
Μεταξύ των εισηγήσεων που κράτησαν το εν-
διαφέρον του κοινού μέχρι το βράδυ της πρώ-
της ημέρας ήταν οι κάτωθι: ● «Η ελαιοκαλλι-
έργεια στην Πελοπόννησο και τα κυριότερα 
προβλήματα φυτοπροστασίας» από τον Α. Πα-
ρασκευόπουλο, Γεωπόνο, Δ/ντή Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρι-
φυλίας. ● «Πρόταση της Compo Expert Ελλάς 
για τη θρέψη και λίπανση της ελιάς» από τον 
Στάθη Παυλάκο, Δ/ντή Marketing και R+D, 
ΕΜΕΑ region crop manager, της COMPO 

EXPERT Ελλάς. ● «Επιτραπέζια Ελιά: Ο γνω-
στός-άγνωστος κλάδος της αγροτικής μας οι-
κονομίας – Γνωριμία με το πρώτο εξαγωγικό 
προϊόν της χώρας» από τον Δρ. Γ. Ντούτσια, 
Γεωπόνο, Πρόεδρο Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ και Πρώην 
Γενικό Διευθυντή Ελαιουργικής. ● «Ελαιό-
λαδο: Η εθνική και διεθνής διάστασή του» από 
τον Γ. Οικονόμου, Γενικό Δ/ντή ΣΕΒΙΤΕΛ.
Χαιρετισμοί έγιναν από τους γεωπόνους της 
Compo Expert Ελλάς Γιάννη Κοτσοβό, Εμπο-
ρικό Δ/ντη, Δημήτρη Δρόλια,  Crop Manager 
in Fruit Trees, και Mιχάλη Αργυρόπουλο, 
Υπεύθυνο Πωλήσεων στην Πελοπόννησο.

Επίδειξη κλαδέµατος 
και γευσιγνωσία
Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίδει-
ξη κλαδέματος ελιάς με την τεχνική Riccardo 
Gucci από τον γεωπόνο Αλέξανδρο Καπασού-
ρη, όπως επίσης και «Γευσιγνωσία Ελαιολά-
δου» στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας ΤΕΙ Κα-
λαμάτας από τους Ι. Μηλιώνη, Υπ. Ποιότητας 
& Επικοινωνίας και B. Δημόπουλο, Δ/ντή/
Επικεφαλής Ομάδας ΤΕΙ Καλαμάτας. Η εκ-
δήλωση έκλεισε με ξενάγηση στο εργοστάσιο 
της Compo Expert Ελλάς όπου παράγονται 
τα φημισμένα προϊόντα θρέψης της σειράς 
NovaTec® στη Βιομηχανική Ζώνη Πάτρας . 

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΙΠΑΣΜΑ για κάθε ελαιώνα
Το σχέδιο λίπανσης της ελιάς πρέπει να 
είναι βασισμένο στις ανάγκες της ανά 
φαινολογικό στάδιο, χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα λιπάσματα στις κατάλληλες 
δόσεις και στον κατάλληλο χρόνο, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως 
η ποικιλία, η ηλικία των δένδρων, 
η πυκνότητα φύτευσης, το εάν η 
καλλιέργεια είναι αρδευόμενη ή όχι, 
αλλά και τα στοιχεία της εδαφολογικής 
ανάλυσης που πρέπει να γίνεται κάθε 2-3 
χρόνια. Αυξημένες ποσοτικά και ποιοτικά 
παραγωγές βοηθιούνται από τη χρήση 
διαφυλλικών σκευασμάτων στο σωστό 
χρόνο και στη σωστή δοσολογία. 
Βασική λίπανση στο στάδιο του 
λήθαργου (Δεκέμβριος – Ιανουάριος)
Κοκκώδη λιπάσματα, Complesal Olea 
20-5-10 + 2 + Ιχνοστοιχεία ή NovaTec 
Suprem 21-5-10 + 3 + Ιχνοστοιχεία, σε 
δοσολογία 2 – 4 κιλά / δένδρο
Στάδιο της διαφοροποίησης των 
οφθαλμών (Μάρτιος έως 15 ημέρες 
πριν την πλήρη άνθιση) Διαφυλλική 
εφαρμογή με Basfoliar SP Primavera 25-

10-17 με ιχνοστοιχεία σε δόση 2,5 κιλά ανά 
τόνο ψεκαστικού διαλύματος ή με  Nutri-
bor που είναι πλούσιο σε βόριο, μαγνήσιο 
και άλλα ιχνοστοιχεία σε δόση ένα κιλό 
ανά τόνο ψεκαστικού διαλύματος. 
Στάδιο καρπόδεσης (Ιούνιος)
Υδρολίπανση με σταθεροποιημένο 
με παρεμποδιστή νιτροποίησης No-

vaTec Solub 
Olivo 21-0-0 που είναι 
εμπλουτισμένο με βόριο.
Δόση 0,5 – 1 κιλό ανά δένδρο.
Στάδιο ανάπτυξης του καρπού  
(Ιούνιος - Αύγουστος) Διαφυλλικές 
εφαρμογές με Vitanica Si, που είναι 
εμπλουτισμένο με πυρίτιο και αυξίνες, ή 
Basfoliar NK Plus, που είναι πλούσιο σε 
κάλιο, ή με σκεύασμα φυτικών αμινοξέων 
Basfoliar Avant Natur που είναι 
κατάλληλο και για χρήση στην βιολογική 
γεωργία. Δοσολογία 2,5 λίτρα ανά τόνο 
ψεκαστικού διαλύματος.
Στάδιο έλαιο-γέννησης – ωρίμανσης, 
(Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος, έως 
20 ημέρες πριν τη συγκομιδή) 
Διαφυλλικές εφαρμογές με Basfoliar SP 
Olivo  14-5-28 με ιχνοστοιχεία ή με Bas-
foliar Combi – Stipp που είναι πλούσιο 
σε ασβέστιο, ειδικά για τις βρώσιμες. 
Δοσολογία 2,5 λίτρα ανά τόνο διαλύματος.

Για πληροφορίες στους κατά τόπους συνεργάτες
 ή στο www.compo-expert.gr

Ενημέρωση για την ελιά από την Compo Expert
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Είναι κοινώς γνωστό ότι όλα 
τα ελαιοτριβεία, εξάγοντας το 
ελαιόλαδο που αποτελεί μόνο 

το 20% της συνολικής μάζας της ελιάς, 
παράγουν ταυτόχρονα και μια μεγάλη 
ποσότητα αποβλήτων, τα οποία, εάν 
δεν αντιμετωπιστούν ως υποπροϊόντα, 
καταστρέφεται ολοσχερώς η 
περιβαλλοντική αειφορία τους και 
κινδυνεύουν με πρόστιμα αλλά και 
κλείσιμο.

Μια θετική προς την κατεύθυνση 
αυτή συγκυρία είναι ότι στην 
Ελλάδα πολλά ελαιοτριβεία, τα 
τελευταία χρόνια περνάνε από την 
τριφασική λειτουργία, η οποία ήταν 
υπεύθυνη για τις τεράστιες ποσότητες 
κατσίγαρου,  στη διφασική η οποία 
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα 
παραγόμενου ελαιόλαδου και 
καθόλου κατσίγαρο. Από την άλλη 
όμως η διφασική λειτουργία έχει το 
μειονέκτημα της πολύ υγρής πυρήνας, 
την οποία με μεγάλη δυσκολία 
διαχειρίζονται τα πυρηνελαιουργεία 
και η οποία δεν εξασφαλίζει κανένα 
σχεδόν έσοδο στον ελαιουργό.

Η Pieralisi με τα φυγοκεντρικά 
μηχανήματα πολλαπλών φάσεων 
«Decanter Multi Fasi – DMF) 
προσφέρει στους Έλληνες 
ελαιουργούς μια νέα προοπτική 
εξασφαλίζοντας:  ● Ανώτατη ποιότητα 
παραγόμενου ελαιόλαδου ● Μηδενική 
παραγωγή υγρών αποβλήτων και ● 

Παραγωγή δύο υποπροϊόντων που 
συνεισφέρουν στην κερδοφορία των 
ελαιοτριβείων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PIERALISI DMF
ΤΟ «ΠΑΤΕ» ΕΛΙΑΣ
Για την παραγωγή του βιοαερίου

Τα υποπροϊόντα είναι μια αφυδατω-
μένη πυρήνα, η οποία λόγω χαμηλής 
υγρασίας είναι «καλοδεχούμενη» από τα 
πυρηνελαιουργεία και ένα νέο υποπρο-
ϊόν το «πατέ» της ελιάς, που περιέχει την 
πούλπα του ελαιόκαρπου χωρίς καθόλου 
από το θρυμματισμένο κουκούτσι του.  Η 
χρήση του «πατέ» ελιάς για την παραγω-
γή βιοαερίου αλλάζει το χαρακτήρα των 

ελληνικών ελαιοτριβείων. Ήδη λειτουρ-
γεί στην Ελλάδα το πρώτο ελαιοτριβείο 
το οποίο τροφοδοτεί με τα υποπροϊόντα 
του αφενός ένα πυρηνελαιουργείο και 
αφετέρου μια μονάδα παραγωγής βιοαε-
ρίου εξασφαλίζοντας και από τα δύο ένα 
σημαντικό εισόδημα. Κάθε κυβικό μέτρο 
paté αναπτύσσει τουλάχιστον 160 m3 με-
θανίου με ποσοστά καθαρότητας 65%. Εί-
ναι επομένως μια εξαιρετική πρώτη ύλη 
για μονάδες βιοαερίου και όσο αυτές οι 
μονάδες πολλαπλασιάζονται, ιδιαίτερα 
σε ελαιοπαραγωγικές ζώνες, τόσο αυξά-
νεται η πιθανότητα κοντά σε ένα ελαιο-
τριβείο τεχνολογίας DMF-Pieralisi, όπως 
τα νέα μοντέλα φυγοκεντρικών της σει-
ράς Leopard, να λειτουργεί ένας αποδέ-
κτης του παραγόμενου πατέ.

Βιοαέριο από ελληνικό ελαιοτριβείο 
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Τη μισή λύση στο χρόνιο πρόβλημα 
της δακοπροστασίας υπόσχονται να 
φέρουν οι νέες τεχνολογίες που πρό-

κειται να εισάγει επιστημονικό πρόγραμμα 
του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» για τον εκσυγχρονι-
σμό της παρακολούθησης και τον έλεγχο 
των πληθυσμών του δάκου. Έχοντας ήδη 
δώσει σημαντικά δείγματα γραφής οι τεχνο-
λογίες που αξιοποιούν τα γεωχωρικά δεδο-
μένα αποδεδειγμένα μείωσαν τις αστοχίες 
και τις παραλείψεις στους δακοψεκασμούς, 
το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες απο-
τελεί το ήμισυ του προβλήματος της καταπο-
λέμησης του δάκου. Έτσι στο μέλλον με τη 
βοήθεια των GPS οι ΔΑΟΚ σε οκτώ περιφε-
ρειακές ενότητες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα θα μπορούν πλέον να τεκμηριώ-
νουν την πορεία του τρακτέρ, δίνοντας στον 
αγρότη τη σιγουριά ότι το ψεκαστικό έχει πε-
ράσει από τον ελαιοπερίβολό του. Την ίδια 
στιγμή που η τεχνολογία προχωρά ωστόσο 
το κράτος κινείται με ρυθμούς χελώνας στο 
επίμαχο ζήτημα της δακοπροστασίας. Παρά 
τις ανακοινώσεις του υπουργού Γεωργίας 
Σταύρου Αραχωβίτη τον περασμένο Νοέμ-
βριο για τροποποίηση του ισχύοντος νόμου 
με την οποία θα προδεσμεύονται τα χρήμα-
τα για τη δακοκτονία καθώς και για τη δημι-

ουργία συντονιστικού κέντρου δεν έχει ακό-
μη έρθει στη Βουλή η τροπολογία. Όπως όλα 
δείχνουν λοιπόν και η φετινή χρονιά θα κυ-
λήσει όπως και οι προηγούμενες με τις γνω-
στές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις 
στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανι-
σμού στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητή-
ματος της δακοπροστασίας. 

ΚΑΠΟΙΕΣ ∆ΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Σύγχρονη τεχολογία
Μειώνει τις «τρύπες» στην κάλυψη

Σήμερα ορισμένες πρωτοπόρες ΔΑ-
ΟΚ  όπως αυτή της Φωκίδας και της Τρι-
φυλίας ‘βλέπουν’ πού έχουν ψεκάσει τα 
τρακτέρ, παρακολουθώντας τη διαδρομή 
που διένυσε το όχημα μες από ένα GPS το 
οποίο είναι τοποθετημένο στο όχημα. Το 
νέο επιστημονικό πρόγραμμα που υλο-
ποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στοχεύει στην εξέ-
λιξη των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν 
ήδη οι συγκεκριμένες ΔΑΟΚ με την χρή-
ση GPS  για την παρακολούθηση των ψε-
κασμών μέσω smart phone μέσα σε πραγ-
ματικό χρόνο. Έτσι σύμφωνα με την Δρ. 
Αργυρώ Καλαιτζάκη του Ινστιτούτου 

Ελαίας, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέ-
λου στα Χανιά που συνεργάζεται στην 
υλοποίηση του προγράμματος ‘την ώρα 
που γίνεται ο ψεκασμός θα προβάλλεται 
η πορεία του τρακτέρ πάνω σε χάρτη ώστε 
να βλέπουμε από ποια χωράφια πέρασε, 
πότε πήγε, με τί ταχύτητα κινήθηκε, αν 
άφησε κενά σημεία που δεν ψέκασε, αν 
δύο συνεργεία πέρασαν από την ίδια περι-
οχή ώστε να εντοπίσουμε τα λάθη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η εφαρμογή παρακολού-
θησης των ψεκασμών που θα προκύψει 
από το πρόγραμμα είναι δωρεάν γεγονός 
που θα μειώσει το κόστος ελέγχου του δά-
κου ενώ σήμερα παρόμοια εφαρμογή δι-
ατίθεται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα’. Η 
σωστή εφαρμογή των ψεκασμών αποτε-
λεί σήμερα σύμφωνα με την κ Καλαιτζά-
κη ένα από τους πιο σημαντικούς παρά-
γοντες που μπορούν να βελτιώσουν την 
επίδοση της δακοκτονίας ‘Η σωστή εφαρ-
μογή των ψεκασμών είναι πάνω από το 
50% του προβλήματος που αντιμετωπί-
ζουν σήμερα πολλές περιοχές στον έλεγ-
χο του δάκου. Πολλές ζώνες μένουν αψέκα-
στες γεγονός που ξεφεύγει από τον έλεγχο 
των αρμόδιων αρχών επειδή ακριβώς είναι 
πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς την πορεία 

Με GPS ο έλεγχος του δάκου  
σε πραγματικό χρόνο στο χωράφι
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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που ακολουθούν τα συνεργεία’. 
Πέρα από τη βελτίωση των ψεκασμών η καινοτο-

μία που εισάγει το πρόγραμμα αφορά τον έλεγχο των 
παγίδω. Έτσι μέσω smart phone θα μεταβιβάζονται 
άμεσα τα στοιχεία για τον αριθμό των εντόμων που 
παγιδεύονται στην οθόνη του υπολογιστή του αρμό-
διου στις ΔΑΟΚ ή σε άλλες υπηρεσίες. 

ΧΤΙΖΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Χάρτες για τις εστίες του δάκου
Πιλοτικά και νέες παγίδες

Τα δεδομένα για τη θέση των παγίδων και τον 
αριθμό των συλλήψεων σε κάθε παγίδα θα προβάλ-
λονται  επιπλέον πάνω σε χάρτες ώστε να μπορούν 
να συνδυαστούν οι πληροφορίες και να εντοπιστούν 
οι εστίες του δάκου. ‘Από τα στοιχεία θα προκύψουν 
χάρτες επικινδυνότητας που με δεδομένα από δια-
δοχικές χρονιές και θα αναδεικνύουν περιοχές ευά-
λωτες στο δάκο οι οποίες αποτελούν εστίες όπου θα 
πρέπει να εφαρμόζονται πιο εντατικοί τοπικοί ψεκα-
σμοί’, θα πει η Δρ. Καλαιτζάκη.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα δοκιμαστούν 
επίσης πιλοτικά νέες παγίδες οι οποίες θα μπορούν 
να στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία για τον αριθμό του 
πληθυσμού του δάκου στον υπολογιστή χωρίς να 
χρειάζεται επιτόπου εξέταση της παγίδας. 

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί τέλος η 
μελέτη της ανθεκτικότητας του δάκου σε σκευάσμα-
τα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη δακοκτονία. Έτσι 
θα συλλεχθούν δείγματα από πληθυσμούς του δάκου 
από όλη τη χώρα και θα γίνει ανάλυση της ανθεκτικό-
τητας σε εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Σε δεύτερο επίπε-
δο η ανάλυση θα εστιάσει στους μηχανισμούς μες από 
τους οποίους ο δάκος αποκτά ανθεκτικότητα σε εντο-
μοκτόνα μες από μεθόδους μοριακής βιοτεχνολογίας.

Πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου η εναρκτήρια 
ηµερίδα του έργου «Πιλοτική εφαρµογή νέων τεχνολογιών 
για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσµών του 
δάκου σε διάφορες ελαιοκοµικές περιοχές της Ελλάδας 
‘NT4D’», στο Ινστιτούτο Ελιάς  στα Χανιά. 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε Τα δέκα σηµεία για την επιτυχία  
του εθνικού προγράµµατος ∆ακοκτονίας

Τις προτάσεις του για τη 
Δακοκτονία κατέθεσε το  
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας / Παράρτημα 
Πελοποννήσου & Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε), 
που ως θεσμοθετημένος 
σύμβουλος της πολιτείας, 
ασχολείται διαχρονικά με 
θέματα προστασίας της 
ελαιοκαλλιέργειας. Η πρόταση 
περιλαμβάνει τα εξής 10 σημεία:

1Το Υπ.Α.Α.Τροφίμων 
σε συνεργασία με 
τις Περιφέρειες να 

συνεχίσει την υλοποίηση του 
προγράμματος δολωματικών 
ψεκασμών δακοκτονίας με 
τη δημιουργία συντονιστικού 
κέντρου παρακολούθησης των 
απαιτούμενων ενεργειών και με 
δυνατότητα παρεμβάσεων όταν 
εντοπίζονται προβλήματα.

2Η προμήθεια των 
δραστικών ουσιών 
καταπολέμησης του 

δάκου θα πρέπει να γίνεται 
από το Υπ.Α.Α.Τ.. Όμως 
οφείλει σε συνεργασία με 
τους ερευνητικούς φορείς 
της χώρας, να μελετήσει 
περεταίρω τις δραστικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται 
στην καταπολέμηση του 
δάκου για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους.

3Ίδρυση Ινστιτούτου Ελαίας 
στην Δυτική Ελλάδα με 
την συμβολή του ΕΛ.Γ.Ο 

ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την 
παρακολούθηση της διαδικασίας 
φυτοπροστασίας στις περιοχές 
αυτές.

4Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υλοποίηση 
του προγράμματος 

δακοκτονίας είναι η εξασφάλιση 
των αναγκαίων πιστώσεων και η 
έγκαιρη επιλογή αναδόχου, με 
όρους διαφάνειας.

5Θα πρέπει να 
επανεξεταστεί ο τρόπος 
είσπραξης της εισφοράς 

δακοκτονίας. Εναλλακτικά 
προτείνεται, η είσπραξη να 

γίνεται παράλληλα με τη 
δήλωση της ενιαίας ενίσχυσης, 
όπως γίνεται και η εισφορά  
προς τον ΕΛ.Γ.Α..

6Για την επιτυχία 
του προγράμματος 
δακοκτονίας απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η παρουσία 
και η συμμετοχή των 
κατάλληλων Γεωτεχνικών 
επιστημόνων. 

7 Αλλαγή του τρόπου 
οριοθέτησης των 
περιοχών δακοκτονίας. 

Προτείνεται η οριοθέτηση 
να γίνεται με επιστημονικά 
κριτήρια λαμβάνοντας υπόψιν 
το μικροκλίμα, το ανάγλυφο 
της περιοχής, τις προσβολές 
των ελαιώνων από δάκο 
προηγούμενων ετών, την 
πυκνότητα των ελαιώνων, τις 
καλλιεργητικές εργασίες, την 
παρουσία άλλων παθογόνων 
κλ.π..

8 Η τοποθέτηση των 
παγίδων παρακολούθησης 
των ακμαίων του δάκου 

πρέπει να γίνεται αυστηρά στις 
θέσεις που υποδεικνύουν οι 
Γεωπόνοι του προγράμματος 
δακοκτονίας των Δ.Α.Ο.Κ., 
να αποστέλλουν ψηφιακά 
δεδομένα (monitoring) ώστε να 
δίνουν σε πραγματικό χρόνο τα 
αποτελέσματα των συλλήψεων 
και να λειτουργούν - όπου 
είναι δυνατόν - όλο το χρόνο. 
Παράλληλα αναγκαία κρίνεται 
η δημιουργία βάσης δεδομένων 
και χαρτών ψηφιακής 
αποτύπωσης των συλλήψεων 
του δάκου και των περιοχών 
ψεκασμών.

9 Η παρακολούθηση των 
μηχανημάτων ψεκασμού 
να γίνεται υποχρεωτικά με 

τη χρήση συστημάτων GPS.

10Δημιουργία 
εκτεταμένου 
δικτύου ενημέρωσης 

αγροτών μέσω sms και emails 
ώστε να επεμβαίνουν έγκαιρα 
στις περιπτώσεις που απαιτείται 
ψεκασμός καλύψεως.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Η υπέρπυκνη καλλιέργεια ελιάς 
συµβαδίζει µε το γενικότερο µοντέλο 
εκσυγχρονισµού των δενδρωδών 
καλλιεργειών όπου η γραµµική 
φύτευση επιτρέπει µεγαλύτερες 
οικονοµικές αποδόσεις.
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Προμηνύεται 
δεύτερος γύρος  
με «διορθώσεις»    

Σ
τη γεωργία η δύναμη της προόδου 
συνδυάστηκε με την έννοια της επιτάχυνσης 
των ρυθμών και το μεγάλο άλμα στους 
όγκους παραγωγής μόλις τις τελευταίες 
επτά δεκαετίες. Στην ελαιοκαλλιέργεια όμως 

τα πράγματα αλλάζουν με πιο αργούς ρυθμούς και οι 
ελαιώνες στην πλειοψηφία τους έχουν τη μορφή που 
επικρατεί στη χώρα εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μια 
εξέλιξη στο μοντέλο καλλιέργειας που εμφανίστηκε 
στη χώρα αποτελεί η υπέρπυκνη  που συμπίπτει με το 
γενικότερο μοντέλο εκσυγχρονισμού των δενδρωδών 
καλλιεργειών όπου η γραμμική φύτευση επιτρέπει 
μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις.  Η υπέρπυκνη 
φυτεία της ελιάς  όμως έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα 
καθώς βασίζεται σε τρεις μόνο ποικιλίες την Αρμπεκίνα, 
την Αρμποσάνα και την Κορωνέικη, κάτι που μειώνει το 
εύρος των ελαιολάδων που μπορεί να παραχθούν με αυτό 
το σύστημα καλλιέργειας. Κατά συνέπεια η υπέρπυκνη 
καλλιέργεια δεν μπορεί -ακόμη- να προσφέρει την 
«ετικέτα» που διαφοροποιεί κάθε ελαιόλαδο και που 
προσδίδει τη μοναδική ταυτότητα αλλά και διαβατήριο 
για εξαγωγές και υψηλή υπεραξία. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν περισσότερες ποικιλίες 
με κατάλληλα χαρακτηριστικά για να είναι αποδοτικές 
και κυρίως να είναι μέτριας ζωηρότητας. Αυτή τη 
στιγμή διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο έρευνες για την 
προσαρμογή γενετικού υλικού πολλών αυτόχθονων 
ποικιλιών της Μεσογείου με στόχο τον εμπλουτισμό 
της γκάμας της υπέρπυκνης, κάτι που μπορεί να 
εξασφαλίσει ακόμη καλύτερες συνθήκες βιωσιμότητας 
της καλλιέργειας. 

Kαλλιέργεια σε υψηλές στροφές
Αν κάτι χαρακτηρίζει την υπέρπυκνη γραμμική 
ελαιοκαλλιέργεια για παραγωγή ελαιολάδου, αυτό 
είναι η ταχύτητα. Λέγεται μάλιστα πως η καλλιέργεια 
σε πολύ πυκνά σχήματα (150-200 δένδρα /στρέμμα) 
μοιάζει με την οδήγηση ενός γρήγορου αυτοκινήτου: 
Χρειάζεται ακρίβεια χειρισμών και το περιθώριο λάθους 
είναι μικρό. Ακριβώς για το λόγο αυτό όμως η επιλογή 
της υπέρπυκνης είναι ενδιαφέρουσα γιατί δίνει τη 
δυνατότητα μιας πρώιμης και υψηλής παραγωγής, 
απαραίτητης προϋπόθεσης για τη γρήγορη είσοδο στη 
φάση παραγωγικότητας και κερδοφορίας, που είναι και 
το ζητούμενο κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης. Σε αυτό το 
σύστημα καλλιέργειας το πλεονέκτημα του χρόνου και 
κατά συνέπεια και του κόστους συγκομιδής είναι πολύ 
ισχυρό. Κατά μέσο όρο μια ελαιοσυλλεκτική μηχανή 
συγκομίζει 4 στρέμματα ανά ώρα, ενώ στη χειρωνακτική 
συγκομιδή με ελαιοραβδιστικό για παραδοσιακή φυτεία 
18-25 δέντρων ανά στρέμμα που βρίσκονται σε πλήρη 
παραγωγή ο χρόνος συγκομιδής κυμαίνεται ανάμεσα σε  
13-20 ωρες/στρέμμα/άτομο.

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΠΟΡ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΙΑΖΕΙ 
Η ΥΠΕΡΠΥΚΝΗ  
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Πριν μπει η υπέρπυκνη γραμμική 
καλλιέργεια στην παραγωγή 
γύρω στο 2007, προηγήθηκαν 

μύθοι που λειτούργησαν παραπλανητικά 
και οδήγησαν σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε απογοήτευση για τη νέα καλλιέργεια. 
Βασικός μύθος ήταν αυτός που ήθελε τα 
υπέρπυκνα σχήματα να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερο όγκο την ίδια στιγμή 
που στην καλύτερη περίπτωση ο 
υπέρπυκνος ελαιώνας μπορεί να δώσει 
όσο και ένας συμβατικός. Ξεκινώντας 
από λάθος βάση έγιναν επιπλέον και 

λάθος χειρισμοί καθώς όπως θα πει ο 
Γιώργος Κωστελένος, ιδιοκτήτης των 
φυτώριων Κωστελένου, «ορισμένοι από 
τους πρωτοπόρους παραγωγούς της 
γραμμικής υπέρπυκνης καλλιέργειας 
φύτευαν ποικιλίες ζωηρές όπως η 
Κορωνέικη σε ιδιαίτερα γόνιμα εδάφη 
ενώ παράλληλα υπήρχε άγνοια για τις 
καλλιεργητικές πρακτικές. Τα δέντρα 
της υπέρπυκνης φυτείας απαιτούν 
συμμόρφωση με αυστηρά κλαδέματα 
και διατήρηση σε συγκεκριμένα σχήματα 
που όταν δεν τηρούνται το δέντρο πολύ 

γρήγορα ξεφεύγει από τον έλεγχο. Με 
αποτέλεσμα πολύ γρήγορα οι παραγωγοί 
να βλέπουν την καλλιέργεια να φτάνει σε 
κορεσμό και να μην είναι παραγωγική. 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα δέντρα που 
βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση 
όπως είναι 4 x 1,35 μ. ή 4 x 1,50 μ. 
αναπτύσσουν μεταξύ τους ανταγωνισμό 
και οι ελιές παύουν να αποδίδουν. Έτσι 
ενώ στο ξεκίνημα εντυπωσιάστηκαν 
οι παραγωγοί βλέποντας αρχικά πολύ 
μικρά δεντράκια να έχουν θεαματική 
ανάπτυξη και να μπαίνουν γρήγορα 
στην παραγωγή, όμως ακριβώς επειδή 
δεν μπορούσαν να τα χειριστούν, 
οι φυτείες αποτύγχαναν. Αυτή τη 
στιγμή εκριζώνονται δέντρα, δηλαδή 
εφόσον οι παραγωγοί δεν ξέρουν να τα 
κρατήσουν πυκνά πάνε στο επόμενο 
βήμα τα αραιώνουν μετατρέποντας τις 
υπέρπυκνες γραμμικές σε πυκνές», 
συμπληρώνει ο ίδιος.

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Συντηρητικοί οι Έλληνες
Επιµένουν στην παραδοσιακή τεχνική

Πέρα από τις διαφορετικές πρακτικές 
καλλιέργειας η στροφή στην υπέρπυκνη 
γραμμική είναι και θέμα νοοτροπίας 
και προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων 
με βάση καθαρά οικονομικά κριτήρια, 
κάτι που δεν αποτελεί κανόνα στην 
ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. «Η 
γραμμική υπέρπυκνη είναι επιχείρηση, 
είτε βάλουμε μήλα, είτε ροδάκινα, 
είτε αμπέλια και χρειάζεται να βγάζεις 
το συναίσθημα απ’ έξω. Στην Ελλάδα 
είμαστε συντηρητικοί απέναντι στην 
αλλαγή. Εξάλλου και σε πολλές 
καλλιέργειες δεν μας αρέσει να 
αλλάζουμε την ποικιλία και επιμένουμε 
να καλλιεργούμε με τον ίδιο τρόπο 
αντίθετα από τις τάσεις της αγοράς. Πόσο 

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

Συµµόρφωση µε αυστηρά κλαδέµατα 
και διατήρηση σε συγκεκριµένα 
σχήµατα απαιτεί η γραµµική 
υπέρπυκνη για να µην αποτύχει 
σύµφωνα µε τον Γιώργο Κωστελένο.

Είναι θέμα νοοτροπίας, καθώς 
απαιτεί λήψη των αποφάσεων 
με καθαρά οικονομικά κριτήρια
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Βελτιώσεις στην ποσότητα και ποιότητα 
ελαιολάδου µε χρήση ορθολογικής 
λίπανσης και ιδιαίτερα διαφυλλικής 

έδειξαν οι µελέτες της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.

εύκολα ένας Έλληνας μπορεί να βγάλει 
μια ελιά 100 χρόνων; Ο Ισπανός δεν έχει 
τέτοιους ενδοιασμούς θα τη βγάλει», 
θα πει ο κ. Κωστελένος. Άλλωστε, τα 
συστήματα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο 
φυτεύονται κυρίως από «επιχειρηματίες» 
ή μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν 
υποχρεωτικά άμεση σχέση με την 
ελαιοκαλλιέργεια, αλλά δρουν με καθαρά 
επιχειρηματικά κριτήρια.

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το 60% αφορά τα δενδρύλλια
Στοιχίζει λιγότερο η συγκοµιδή

Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι που θα 
ήθελαν οι παραγωγοί να μπουν στην 
υπέρπυκνη και αν το αρχικό κόστος 
αποτελούσε εμπόδιο, τώρα αυτό μπορεί 
να ξεπεραστεί σε ένα βαθμό από την 
επιδότηση της γραμμικής από τα 
Σχέδια Βελτίωσης. «Το αρχικό κόστος 
εγκατάστασης είναι πολύ υψηλότερο από 
αυτό της συμβατικής καλλιέργειας και 
ανέρχεται σε 650-750 ευρώ ανά στρέμμα, 
από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό που 
φτάνει έως και 60% αφορά στην αγορά 
δενδρυλλίων» θα πει ο κ. Κωστελένος. 
Όμως η επιδότηση με 564 ευρώ το 
στρέμμα που μπορεί να εξασφαλίσει 
ο παραγωγός για την ελιά πυκνής 
φύτευσης και χαμηλού σχήματος μεσα 
από τα Σχέδια Βελτίωσης μπορεί να 

μειώσει σημαντικά την οικονομική 
επιβάρυνση της υπέρπυκνης. 
Παράλληλα τα οφέλη για τον παραγωγό 
από την επιλογή της γραμμικής 
υπέρπυκνης συνίστανται κυρίως στα 
χαμηλότερα κόστη συγκομιδής σε 
σχέση με τη συμβατική. Έτσι τα κόστη 
μηχανικής συλλογής του καρπού στην 
περίπτωση του Γιάννη Αλεξούλη, 
έμπειρου παραγωγού που καλλιεργεί 60 
στρέμματα στον Κραννώνα Θεσσαλίας, 
ανέρχονται περίπου σε 50 ευρώ το 
στρέμμα. «Ο μέσος όρος ταχύτητας 
της μηχανής είναι 4 στρέμματα την 
ώρα. Συνολικά το κόστος παραγωγής 
ανέρχεται σε 200-230 ευρώ ανά στρέμμα 
από τα οποία το μεγαλύτερο κόστος 
αφορά στα κλαδέματα που ανέρχεται σε 
100 ευρώ το στρέμμα», θα πει ο ίδιος. 
Αυτό διότι τα δέντρα που βρίσκονται 
ήδη στον ελαιώνα είναι συνήθως 
διαφορετικής ηλικίας μεταξύ τους και 
δεν έχουν ομοιογένεια, γεγονός που 
δημιουργεί πρόβλημα στη συγκομιδή», 
καταλήγει ο ίδιος.  

PERROTIS COLLEGE
Άρδευση και λίπανση
Βελτίωση σε ποσότητα και ποιότητα

Μελέτες στον εκπαιδευτικό-ερευνητικό 
ελαιώνα στο Perrotis College της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
όπου από το 2012 αξιολογούνται τρεις 
πυκνότητες φύτευσης (500, 1.000 και 
1.670 δένδρα ανά στρέμμα), δυο ποικιλίες 
(Αρμπεκίνα και Κορωνέικη) σε δυο δόσεις 
άρδευσης (κανονική και ελλειμματική) 
και δυο δόσεις λίπανσης, δείχνουν 
διαχρονικά ότι τα ποσά άρδευσης είναι 
μικρότερα και η «ελλειμματική άρδευση» 
έχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα 
χρήσης νερού (ΑΧΝ), αν γίνει στα σωστά 
διαστήματα και στάδια ανάπτυξης φυτών, 
με χρήση τεχνολογιών « Άρδευσης 
Ακριβείας», απ’ ό,τι η παραδοσιακή 
άρδευση, όπως αναφέρει ο Αθανάσιος 
Γκέρτσης, Καθηγητής στο Perrotis 
College. Επίσης αποτελέσματα από το 
παραπάνω σύστημα, έδειξαν βελτιώσεις 
στην ποσότητα και ποιότητα ελαιολάδου 
με χρήση ορθολογικής λίπανσης και 
ιδιαίτερα διαφυλλικής.

Ένας βασικός µύθος ήταν αυτός που 
ήθελε τα υπέρπυκνα σχήµατα να 
εξασφαλίζουν µεγαλύτερο όγκο την ίδια 
στιγµή που στην καλύτερη περίπτωση ο 
υπέρπυκνος ελαιώνας µπορεί να δώσει 
όσο και ένας συµβατικός.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Με χαμηλό ρίσκο

Ποιο θα μπορούσε να είναι 
όμως κατάλληλο σύστημα 
για να εκπαιδευτεί στην 
υπέρπυκνη ένας νέος 
παραγωγός που θέλει 
να μειώσει το ρίσκο της 
επιλογής; Σύμφωνα με 
τον κ. Κωστελένο, μια 
στρατηγική μπορεί να 
αποτελέσει η σχεδίαση ενός 
εντατικού ελαιώνα με τέτοια 
διαμόρφωση ώστε να μπορεί 
να πυκνώσει η φύτευση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Να σχεδιαστεί  
ο ελαιώνας εξαρχής

«Διαλέγουμε αποστάσεις 
φύτευσης όπως 6x6 και 
πυκνώνουμε τη φύτευση 
στο 1,5 μέτρο. Έτσι μπορούμε 
να ασκήσουμε υπέρπυκνη 
γραμμική για 20 χρόνια και 
μετά αντί να ξηλώσουμε 
και να ξαναφυτέψουμε 
μπορούμε να  μετατρέψουμε 
τον ελαιώνα σε πυκνό ή 
συμβατικό. Αυτή είναι μια 
καλή λύση διότι αν δεν 
κλαδέψουμε ή συμβεί 
μια ζημιά από παγετό 
δεν θα χαθεί ο ελαιώνας, 
υπάρχει η εναλλακτική 
να καλλιεργηθεί σε πιο 
αραιό σχήμα. Βέβαια αυτό 
προϋποθέτει να σχεδιαστεί 
εξαρχής ο ελαιώνας για να 
αξιοποιηθεί διπλά, τόσο με το 
υπερπυκνο όσο και το πυκνό 
σχήμα» σημειώνει ο ίδιος.

Νέες δεξιότητες για τον παραγωγό 
απαιτεί το κλάδεμα των δέντρων

Για να αποδώσει η υπέρπυκνη γραμμική 
καλλιέργεια, απαιτεί νέες δεξιότητες από 
τον παραγωγό που πρέπει απαραίτητα να 

εκπαιδευτεί στη διαμόρφωση και το κλάδεμα 
του δενδρυλλίου από τα πρώτα εκατοστά ενώ για 
όλο τον κύκλο του δέντρου απαιτείται κλάδεμα 
με αυστηρές προδιαγραφές. «Στο στάδιο της 
φύτευσης τα δενδρύλλια 
θα πρέπει να είναι μικρά 
φυτά μέχρι 80 εκ.». θα 
πει ο Γιάννης Αλεξούλης. 
«Η διαμόρφωση πρέπει 
να γίνει κυπαρισσάκι, με 
ένα κεντρικό κορμό και 
κλαδάκια δεξιά αριστερά 
επί της γραμμής και όχι 
μεταξύ των γραμμών 
φύτευσης», εξηγεί ο 
ίδιος. Στη φυτεία του, 
που ξεκίνησε το 2006  με 
165 φυτά ανά στρέμμα, 
οι γραμμές χωρίζονται 
από  διαδρόμους 4 μέτρα πλάτος και το κάθε 
δέντρο απέχει 1,5 μέτρο στη γραμμή. Γενικά, 
όπως εξηγεί ο ίδιος «το κυρίως πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει ο παραγωγός είναι ότι το κλάδεμα 
πρέπει να ικανοποιήσει δύο αντίθετες ανάγκες: 
Να περιοριστούν οι διαστάσεις της κόμης -ύψος 
και πλάτος- για να χωράει στο διάδρομο η 
μηχανή συλλογής και συγχρόνως να διατηρεί 
τους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίοι συνήθως 
είναι στα άκρα του δέντρου». Για τη διατήρηση 
του μέγιστου ύψους του δέντρου κρίσιμο είναι 
το  κλάδεμα της κορυφής των δέντρων που 
λέγεται και «τόπινγκ» και γίνεται δύο φορές κατά 
τις περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου 

ενώ για τον περιορισμό του πλάτους γίνεται το 
αντίστοιχο κλάδεμα που λέγεται και «τριμινγκ». 
«Πρέπει να κρατάμε το ύψος των δέντρων να 
φθάνει το μέγιστο έως το 60% της απόστασης 
των διαδρόμων και αυτό για να μπορεί να 
συγκομίζεται το δέντρο από τη μηχανή. Δηλαδή 
στο δικό μου κτήμα  το μέγιστο ύψος είναι 2,40 

ώστε να λιάζονται κάτω 
χαμηλά οι ποδιές των 
δέντρων», θα πει ο έμπειρος 
καλλιεργητής. 
Τα περισσότερα δέντρα στο 
κτήμα του αποτελούνται 
από τις τρεις κύριες 
ποικιλίες Αρμπεκίνα, 
Κορωνέικη και Αρμποσάνα. 
«Η παραγωγή του δέντρου 
αρχίζει στο δεύτερο 
χρόνο και στον τρίτο 
μπορεί να μπει μηχανή. 
Η Κορωνέικη διακρίνεται 
για τη ζωηρότητα, παράγει 

περισσότερους βλαστούς, είναι πιο συμπαγής από 
τις άλλες δύο και δεν λυγίζει. Πιο παραγωγική 
είναι η Αρμποσάνα με τον μέσο όρο κατά στρέμμα 
κατά την περασμένη δεκαετία να είναι 1.000 
κιλά καρπού ενώ η μέγιστη απόδοση φτάνει 
ακόμη και 1.700-1.800 κιλά ανά στρέμμα», θα 
πει ο κ. Αλεξούλης. Επιπλέον προϋπόθεση είναι 
η άρδευση γιατί η υπέρπυκνη έχει απαιτήσεις  
και δεν μπορεί να είναι ξερική. «Η βιβλιογραφία 
αναφέρει ότι η υπέρπυκνη χρειάζεται γύρω 
στα 500 χιλιοστά νερού, τα 230 περίπου μας τα 
δίνουν οι βροχές αλλά το ελάχιστο που πρέπει 
να δώσουμε είναι 230 χιλιοστά ανά βλαστική 
περίοδο», συμπληρώνει ο ίδιος. 

Διάρκεια 17 χρόνια
Η διάρκεια της γραμμικής 
υπέρπυκνης εκτιμάται ότι ανέρχεται 
σε 17 χρόνια ενώ μετά από αυτό 
πιθανή λύση αποτελεί η ανανέωση. 

Γιάννης Αλεξούλης:
«Θα περιμένω να φτάσω 18-19 
χρόνια και μετά θα κάνω  σταδιακή 
καρατόμηση, δηλαδή θα κόψω στο 
επίπεδο του εδάφους σειρά παρά σειρά.»

Ο Γιάννης Αλεξούλης καλλιεργεί 60 
στρέµµατα υπέρπυκνου γραµµικού 
ελαιώνα στον Κραννώνα Θεσσαλίας.
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Να αγγίζει  

τα επίπεδα του 

2016, όταν οι τιμές 

ξεπερνούσαν τα 3,50 

ευρώ, βλέπουν οι 

άνθρωποι της αγοράς 

την ελιά Καλαμών, 

που φέτος είναι 

λιγότερη αλλά δεν 

υστερεί σε ποιότητα

Π
ροσδοκίες για µια πολύ 
καλή χρονιά -σε επίπε-
δο τιμών παραγωγού- 
στην επιτραπέζια ελιά 
Καλαμών καλλιεργεί η 

αυξημένη ζήτηση στην αγορά που έρ-
χεται ως συνέπεια της μειωμένης πα-
ραγωγής λόγω των προβλημάτων που 
προκάλεσε ο δάκος στην ελαιοκαλλι-
έργεια. Ήδη αυτήν τη στιγμή οι πρά-
ξεις που σημειώνονται πιάνουν 2,50 
με 3  ευρώ/κιλό για την ακριβή κατηγο-
ρία έως 110 τεμάχια. Συνεταιριστές μά-
λιστα αναφέρουν στο «Ελαίας Καρπός» 
ότι δεν είναι απίθανο αν το επόμενο 
διάστημα -όσο διαρκεί η αγορά- οι τιμές 
αγγίξουν τα επίπεδα του 2016 που οι τι-
μές ξεπερνούσαν τα  3,50 ευρώ.  
«Η συγκομιδή της ελιάς Καλαμών ολο-
κληρώθηκε τον Δεκέμβριο. Φέτος η 
παραγωγή ήταν μειωμένη. Η τιμή πα-
ραγωγού κατά μέσο όρο πιάνει από 2,50 
ευρώ για τη βασική κατηγορία τεµαχι-
σµού ενώ πέρσι δεν ξεπέρασε κατά μέσο 
όρο το 1,60 ευρώ, αφού είχαμε πολλές, 
είχαν δέσει υπερβολικά και πήγαν 
πολλές για λάδι», μας αναφέρει ο Κων-

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΝΤΕΥΕΙ  
ΤΑ 3 ΕΥΡΩ 
Η ΕΛΙΑ    
ΚΑΛΑΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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Πρώιµη  
συγκοµιδή 

ιΗ συγκοµιδή της 
επιτραπέζιας ελιάς 

Καλαµών φέτος ήταν 
πρώιµη, έως και 20 µέρες 

σε ορισµένες περιοχές.

Για τη βασική κατηγορία 
πάνω από 2,50 ευρώ

Η τιµή παραγωγού στην Καλαµών 
κατά µέσο όρο πιάνει από 2,50 
ευρώ για τη βασική κατηγορία 

τεµαχισµού ενώ πέρσι δεν ξεπέρασε 
κατά µέσο όρο το 1,60 ευρώ.
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σταντίνος Μαλαβάζος, παραγωγός και 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Γουβών στην Λακωνία. Και προσθέτει: 
«Η αγορά συνεχίζεται για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα μετά τη συγκομιδή διότι 
έχουμε  τη δυνατότητα να βάζουμε τις 
ελιές στη άλμη όπου διατηρούνται και να 
τις αποθηκεύουμε. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός υπάρχουν ακόμα ελιές Καλα-
μών από πέρσι. Όσον αφορά το εμπορικό 
κομμάτι του συνεταιρισμού μας πουλάμε 
το προϊόν μας σε εμπόρους, οι οποίοι εξά-
γουν σε όλο τον κόσμο. Ποιοτικά πάντως 
-παρά τη μειωμένη μας παραγωγή- είμα-
στε σε πολύ καλά επίπεδα» .  

Η χαµηλότερη παραγωγή 
στη περιοχή της Φθιώτιδας
Όσον αφορά την πορεία των τιμών της 
ελιάς Καλαμών, σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ του «El» ξεκίνησε μεταξύ 1,40 και 
1,60 ευρώ/κιλό, αναλόγως μεγέθους, 
και μετά από μερικές ημέρες έφτασε να 
ξεπερνά τα 2 ευρώ/κιλό για την ακριβή 
κατηγορία έως 110 τεμάχια στην Αιτω-
λοακαρνανία, ενώ υπήρξαν εμπορικές 
πράξεις στα 2,30-2,50 ευρώ για ποσότη-
τες έως 340 τεμάχια, ανεξαρτήτως μεγε-
θών, στην περιοχή της Λοκρίδας.
Να σημειωθεί ότι μεγαλύτερη κάμψη 
της παραγωγής σημειώθηκε στο νομό 
Φθιώτιδας, λόγω δάκου, παρενιαυτοφο-
ρίας, βροχοπτώσεων και ανεμοθύελλας 
και λιγότερο στις παραγωγικές ζώνες της 
Πελοποννήσου, για τους ίδιους ακριβώς 
λόγους. Σαφώς μειωμένη ήταν και η πα-
ραγωγή στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ίδιο έργο με αυτό του ελληνικού 
ελαιολάδου, που εξάγεται χύμα και 
καρπώνονται άλλοι την υπεραξία του, 
θεατές είναι και οι παραγωγοί της 
επιτραπέζιας ελιάς. Η λύση στις ατυ-
ποποίητες ελιές που εξάγονται στην 
Ιταλία και από εκεί συσκευάζονται 
ακούει στο όνομα «μικροσυσκευασίες» 
του μισού έως 7 κιλών ή αλλιώς «κυ-
πελάκι». Με τον τρόπο αυτό, όπως μας 
εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, 
Κωνσταντίνος Λεπίδας, η υπεραξία 
της ποιοτικής ελληνικής επιτραπέζιας 
ελιάς θα μένει στη χώρα μας. Μάλιστα 
σύμφωνα με τον ίδιο, σύμφωνα με 
μελέτες που έχουν γίνει αυτή πρακτι-
κή (η οποία όμως θέλει την στήριξη 
της πολιτείας προκειμένου να γίνουν 
επενδύσεις) μπορεί να διπλασιάσει την 
αξία των εξαγωγών ενώ και οι παραγω-
γοί θα έχουν τουλάχιστον ένα 50λεπτο 
συν στην τιμή που πωλούν. 
«Το τελευταίο διάστημα έχουμε 
ξεκινήσει κάποιες κουβέντες για να 
τυποποιούμε τις ελιές σε μικροσυ-

σκευασία (πρόκειται για κυπελάκια 
του μισού μέχρι και των επτά κιλών) 
προκειμένου να απευθυνθούμε 
απευθείας στη λιανική αγορά του 
εξωτερικού. Μέχρι τώρα αυτό που 
κάνουμε είναι να στέλνουμε το προ-
ϊόν στους πελάτες μας στην Ιταλία 
όπου κάνουν εκεί τη μικροσυσκευα-
σία και στη συνέχεια τις μεταπωλούν 
σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα 
κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. 
Εμείς προχωρήσαμε μόνοι μας. Κά-
ναμε ενέργειες να συγκεραστούμε με 
κάποιους Ιταλούς γιατί δεν είναι και 
εύκολο πράγμα να βγεις κατευθείαν 
στην αγορά με μικροσυσκευασίες 
αλλά ακόμα είμαστε σε αρχικό στά-
διο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 
Λεπίδας. Και συμπληρώνει: «Θα πρέ-
πει η πολιτεία να στηρίξει επιχειρή-
σεις όπως είναι η ΕΑΣ Καβάλας που 
θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιες 
προσπάθειες προκειμένου να μένει η 
υπεραξία του προϊόντος στην Ελλά-
δα. Χρειάζεται χρηματοδότηση».

  
  

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

Στο «κυπελάκι»  
κρύβεται η υπεραξία 
της επιτραπέζιας ελιάς 

Η πρακτική της µικροσυσκευασίας µπορεί να διπλασιάσει την αξία των εξαγωγών ενώ και οι 
παραγωγοί θα έχουν τουλάχιστον ένα 50λεπτο συν στην τιµή, σύµφωνα µε τον Κώστα Λεπίδα.
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Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

Στα 1,40 ευρώ 
η Θρούµπα Θάσου
Η ελιά στη Θάσο ήταν 
µειωµένη κατά 90% σε 
σχέση µε πέρσι λόγω 
του δάκου και η τιµή του 
παραγωγού ήταν στα 
1,40 ευρώ για µέχρι 
250 τεµάχια. 

Έως 1,50 ευρώ 
η ελιά Χαλκιδικής
Η Καβάλα φέτος 
περίµενε 3.500 τόνους 
και πλησίασε τους 4.000 
τόνους, σύµφωνα µε 
τον Κώστα Λεπίδα, ενώ 
η τιµή ήταν στα 1,40 
ευρώ το κιλό.

Έπιασαν τα 1,50 ευρώ οι λιγοστές 
Χαλκιδικής και Θρούμπες Θάσου 
 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στο 1,50 ευρώ το κιλό οδήγησε 
την τιμή τόσο της πράσινης ελιάς 
Χαλκιδικής όσο και της Θρού-

μπας Θάσου η μειωμένη παραγωγή. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φετινή πα-
ραγωγή είναι μειωμένη κατά το ήμισυ, 
δηλαδή αν πέρσι ήταν 120.000 τόνοι, 
φέτος θα είναι περίπου 60.000 τόνοι.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που 
μας μετέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ 
Καβάλας, Κωνσταντίνος Λεπίδας, ο 
συνεταιρισμός του  οποίου ηγείται 
εμπορεύεται και τα δύο ήδη. «Όσον 
αφορά την πράσινη υπήρχε μεγάλο 
πρόβλημα σε όλη τη χώρα εξαιτίας του 
δάκου. Παρόλα αυτά στην περιοχή μας 
το παλέψαμε και πήραμε τις ποσότητες 
που περιμέναμε. Περιμέναμε 3.500 
τόνους και πλησιάσαμε τους 4.000 
τόνους. Η τιμή παραγωγού κυμάνθηκε 
στο 1,40 ευρώ για τα 100 – 110 τεμάχια 
ενώ πέρσι η τιμή κυμάνθηκε στα 95 
λεπτά. Η σημαντική αυτή αύξηση οφεί-
λεται στο ότι σε πανελλήνιο επίπεδο 
δεν υπήρχαν ελιές. Και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα η τιμή για τον συγκεκριμένο 
τύπο ήταν στα ίδια επίπεδα. Η πράσινη 
ελιά κατά 80% εξάγεται με τις μεγα-
λύτερες ποσότητες να κατευθύνονται 
στην αγορά της Ιταλίας.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 
λίγοι οι παραγωγοί, που, παρά το «ράλι» 
που έκανε η τιµή της πράσινης ελιάς 
Χαλκιδικής, µπορούν να δηλώσουν 
ικανοποιηµένοι από τη φετινή δύσκολη 
καλλιεργητική σεζόν. Η σοδειά αποδεί-
χθηκε, τελικώς, ακόµη πιο µικρή από 

ό,τι αρχικώς είχαν υπολογίσει οι ελαι-
οκαλλιεργητές του νοµού Χαλκιδικής, 
σε σηµείο ώστε σε κάποια κτήµατα δεν 
άξιζε τον κόπο να µπουν να συγκοµί-
σουν. Η έλλειψη αυτή, βέβαια, ήταν που 
πυροδότησε και τον έντονο ανταγωνι-
σµό πλειοδοσίας τιµών µεταξύ των µε-
ταποιητών, οι οποίοι χρειάστηκε να προ-
σφύγουν σε αγορές προϊόντος και στην 
Καβάλα για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους. «Ήταν µια πολύ περίεργη χρονιά» 
ανέφερε στο Ελαίας Καρπός ο πρόεδρος 
του ΑΣ Ορµύλιας, Θανάσης Τσικούρης, 
ο οποίος ανέφερε ότι στα κτήµατά του 
ενώ συνήθως η σοδειά κινείται στους 50 
τόνους, συγκοµίστηκαν µόλις 10 τόνοι 
και αντίστοιχα σε δύο άλλες περιπτώσεις 
οι παραγωγοί ανέµεναν 150 και 100 τό-
νους, αλλά πήραν από 70 και 65 τόνους.

Μειωµένη κατά 90% η παραγωγή
Όσον αφορά την Θρούμπα ο κ. Λεπίδας 
μας αναφέρει: «Στην περιοχή του Πρί-
νου της Θάσου από όπου παίρνουμε 
Θρούμπα οι παραγωγοί μπόρεσαν και 
ψέκασαν οπότε καταφέραμε να συγκε-
ντρώσουμε μια παραγωγή της τάξεως 
των 120 τόνων (τα προηγούμενα χρό-
νια η παραγωγή ξεπερνούσε τους 350 
τόνους). Συνολικά πάντως η ελιά στην 
Θάσο ήταν μειωμένη κατά 90% σε 
σχέση με πέρσι λόγω του δάκου. Η τιμή 
παραγωγού ήταν στα 1,40 ευρώ για 
μέχρι 250 τεμάχια. Οι ελιές της Θάσου 
έχει επίσης ολοκληρωθεί γιατί φέτος 
δεν είχαμε παραγωγή αλλά κανονικά 
διαρκεί μέχρι τις αρχές Γενάρη».

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 
Η πράσινη ελιά Χαλκιδικής που 
καλλιεργείται κατά 80% εξάγεται 

µε τις µεγαλύτερες ποσότητες 
να κατευθύνονται 

στην αγορά της Ιταλίας
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ΑΡΩΜΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΑΞΙΑΣ 

Ελαιοτριβείο Κύκλωπας 

Τ
ο αγουρέλαιο Κύκλωπας, 
ένα μονοποικιλιακό 
εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο πολύ χαμηλής 
οξύτητας που παράγεται με 

ελιές της τοπικής ποικιλίας Μάκρης οι 
οποίες ελαιοποιούνται εντός τεσσάρων 
με οχτώ ωρών από τη συλλογή τους, 
βρέθηκε στη λίστα των 50 κορυφαίων 
ελαιολάδων του περιοδικού Ελαίας 
Καρπός που κυκλοφόρησε τον 
Δεκέμβριο. 
Τον ίδιο μήνα, το Αγουρέλαιο του 
Κύκλωπα πέτυχε μια σημαντική 
διάκριση, κερδίζοντας την 33η θέση 
παγκοσμίως στην κατάταξη του EVOO 
World Ranking. Ήταν η πρώτη φορά 
που ένα ελληνικό ελαιόλαδο κατακτά 
μια τόσο υψηλή θέση ανάμεσα σε 9.522 
δείγματα από κάθε ελαιπαραγωγική 
γωνιά του πλανήτη.     

Η Κύκλωπας Α.Ε είναι μια 
οικογενειακή επιχείρηση από τη Θράκη 
και ξεκίνησε την πορεία της το 1950. 
Ο Αργύρης Κελίδης από μικρό παιδί 
γνωρίζει τον κόσμο της ελιάς δίπλα 
στον πατέρα και την μητέρα του. Με 
γερά θεμέλια και άριστη γνώση που 
του κληροδοτήθηκαν αποφασίζει 
με τη σύζυγό του Νίκη Κελίδου και 
τη δικιά τους πλέον οικογένεια να 
δημιουργήσουν από το 1982 το δικό 
τους ελαιοτριβείο.

Το ελαιοτριβείο Κύκλωπας βρίσκεται 
στη Μάκρη, μέσα σε έναν από τους 
αρχαιότερους ελαιώνες της Μεσογείου, 
δίπλα στην σπηλιά του Κύκλωπα του 
Ομήρου και την αρχαία Εγνατία οδό. 
Φτάνοντας στο σήμερα, η οικογένεια 
Κελίδη μετά από συνεχή ενημέρωση, 
πάθος και αγάπη γι’ αυτό που 
κάνουν καλλιεργούν πλέον 12.000 
ελαιόδεντρα και 2,000 βιολογικής 
καλλιέργειας της τοπικής ποικιλίας. 
Παράγουν το εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Κύκλωπας, ένα από τα πιο 
βραβευμένα ελαιόλαδα στην Ελλάδα.
Σήμερα η οικογένεια καλλιεργεί πλέον 
των 12.000 ελαιοδέντρων και επιπλέον 
2.000 βιολογικής καλλιέργειας. 
Τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε 
πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο όπως 
Γερμανία, Ελβετία, Αγγλία, Ολλανδία, 
Ρουμανία, Πολωνία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, 
Καναδάς, Βουλγαρία, Κύπρος, ενώ οι 
συνεργασίες που επιδιώκει η εταιρεία 
είναι πολυετείς και στηρίζονται στην 
αξιοπιστία. 

Στη Θράκη, δίπλα από 
την σπηλιά του Κύκλωπα 
και την ρωµαϊκής 
κατασκευής Εγνατία 
οδό, βρίσκεται ένας 
από τους αρχαιότερους 
ελαιώνες της Μεσογείου, 
στον οποίο από το 
1982 παράγεται τα 
πολυβραβευµένο 
ελαιόλαδο της 
οικογένειας Κελίδη. Είναι 
δηµιούργηµα του Αργύρη 
Κελίδη, ο οποίος γνωρίζει 
τον κόσµο της ελιάς από 
µικρό παιδί, δίπλα στους 
γονείς του.

Π Ρ Ο Φ Ι Λ

Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κατακτά 

τόσο ψηλή θέση ανάµεσα σε 9.522 
δείγµατα παγκοσµίως.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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Με την πρώτη ύλη της η 
εταιρεία παράγει και φυσικά 
αρωµατισµένα ελαιόλαδα 
αλλά και ιδιωτικές ετικέτες. 
Επιπλέον στην γκάµα 
προϊόντων της εταιρείας 
βρίσκει κανείς πάστα ελιάς 
αλλά και µέλι βελανιδιάς και 
ανθέων.
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Ο4ος ATHENA Internation-
al Olive Oil Competition 
(ATHENAIOOC), που θα 

διεξαχθεί στο Ναύπλιο, 18, 19 και 
20 Μαρτίου 2019,  είναι από τους 
πλέον ανερχόμενους διαγωνισμούς 
ελαιολάδου του κόσμου, με μεγάλη 
αύξηση δειγμάτων ανά έτος 
διεξαγωγής: 256 το 2016, 295 το 
2017 και 359 το 2018 και ραγδαία 
αύξηση στις συμμετοχές δειγμάτων 
από ξένους ελαιοπαραγωγούς. Με 
την επιλογή του Ναυπλίου μάλιστα 
ο ATHENAIOOC 2019 τιμά και 
διεθνοποιεί τον αργολικό ελαιώνα 
αλλά και τη βασική ποικιλία του, 
Μανάκι. Η τελετή απονομής 
μεταλλίων και ειδικών βραβείων 
που ακολουθεί κάθε χρόνο τον 
ATHENAIOOC, θα συνοδευτεί και 
φέτος από την καθιερωμένη πλέον 
δοκιμή όλων των διακεκριμένων 
ελαιολάδων, μοναδική στο είδος της 
στην Ελλάδα.

Στο Ναύπλιο από 18 έως 20 Μαρτίου

❶
Los Angeles  
International 

EVOO Competition
Στο 20ό του έτος 
μπαίνει ο διεθνής 
διαγωνισμός εξαιρετικά 
παρθένου ελαιόλαδου 
του Λος Άντζελες που 
ξεκίνησε με εγχώριο 
προσανατολισμό και στη 
συνέχεια συμπεριέλαβε 
λάδι από το Βόρειο 
και Νότιο Ημισφαίριο. 
Ημερομηνίες 
διεξαγωγής: Από 5 έως  
7 Φεβρουαρίου.

❷  Παγκρήτιος 
∆ιαγωνισµός

Η Περιφέρεια Κρήτης 
και ο εξειδικευμένος 
φορέας «Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη» ανακοινώνουν 
τη διεξαγωγή στις 22-

24 Μαρτίου του 5ου 
Παγκρήτιου Διαγωνισμού 
Ελαιόλαδου στο Ρέθυμνο 
και καλούν όλους 
τους παραγωγούς, 
τις οργανώσεις και 
επιχειρήσεις τυποποίησης 
να συμμετάσχουν. 
Συντονίστρια θα είναι η 
γευσιγνώστης Ελευθερία 
Γερμανάκη. 

❸  Gourmet  
Exhibition

Η 3η Gourmet Exhibi-
tion θα πραγματοποιηθεί 
στις 6-8 Απριλίου στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
με υπηρεσία «Mentor-
ing» όπου σε ιδιωτικές 
τριαντάλεπτες συναντήσεις 
θα παρέχονται συμβουλές 
πάνω στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρηματίες.

❹ Sol & Agrifood 
στη Βερόνα

Ημέρες εξαιρετικά 
παρθένου ελαιόλαδου 
(EVOO Days) στη Βερόνα 
της Ιταλίας κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού Sol d’ 
Oro (6 - 11 Φεβρουαρίου) 
με συμμετοχές από το 
Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ 
θα ακολουθήσει η έκθεση 
Sol and Agrifood από τις 7 
μέχρι τις 10 Απριλίου.

❺ London IOOC & 
London ITOC 

Διαγωνισμοί για τη 
συσκευασία και την 
ποιότητα επιτραπέζιας 
ελιάς στις 12-14 Απριλίου 
στο Λονδίνο. Στόχος μεταξύ 
άλλων η ενημέρωση και 
καταναλωτών νεαρής 
ηλικίας. Επικεφαλής των 

ΑΠΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΩΣ ΚΡΗΤΗ

ATHIOOC 2019
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Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να 
ξημερώσει, κι εκεί είναι που φαίνεται να 
έχει μπλέξει, σ’ αυτή τη φάση, το ελληνικό 
ελαιόλαδο. Αυτό δεν είναι  βέβαια λόγος 
να νοσταλγούμε τις εποχές που οι «δύο 
αδελφές» έλυναν και έδεναν στον τομέα 
της τυποποίησης καλύπτοντας κατά βάση 
τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και όλο 
το υπόλοιπο προϊόν «έφευγε» χύμα και 
ανώνυμο για άλλες πολιτείες.

Μετρούσα τις προάλλες, με αφορμή και 
την έκδοση Top 50 του «ελαίας καρπός» 
(ίσως υπάρχουν ακόμα κάποια τεύχη 
στα περίπτερα), περισσότερες από 400 
αξιόλογες πρωτοβουλίες, συντελεστών του 
κλάδου που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της τυποποίησης και του branding και 
πασχίζουν να γνωριστούν με τις αγορές και 
να καθιερώσουν τα προϊόντα τους, εκεί όπου 
υπάρχει χώρος. 

Κάποιοι το κάνουν καλά, κάποιοι λιγότερο 
καλά και ορισμένοι μοιάζουν να είναι 
μακριά νυχτωμένοι! Δεν είναι πάντως 
αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι πως η 
εγχώρια παραγωγή, ειδικά στις premium  
καταστάσεις, όπου κυρίως εντοπίζονται οι 
«χαραμάδες» της διεθνούς αγοράς δεν είναι 
μεγάλη ή τέλος πάντων δεν είναι αρκετή για 
να στηρίξει αποτελεσματικά όλες αυτές τις 
εκατοντάδες πρωτοβουλίες.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την έλλειψη 
ρευστότητας που χαρακτηρίζει συχνά 
τέτοιου είδους προσπάθειες, με αποτέλεσμα, 
όταν έρχονται οι… λαδέμποροι με το 
«κασέρι» στο χέρι, να «σκουπίζουν» τις 
δεξαμενές πριν οι «μικροί» προλάβουν να 
αρθρώσουν πρόταση. 

Υπάρχει κι ένα τρίτο, εξίσου σημαντικό 
και είναι οι ελάχιστοι όγκοι παραγωγής που 
διαθέτουν οι μικροί επώνυμοι εγχώριοι 
-κατά βάση- τυποποιητές, οι οποίοι και 
μόνον εξ αυτού του λόγου δυσκολεύονται 
να διαμορφώσουν ισχυρούς δεσμούς στις 
διεθνείς συνεργασίες τους. 

Κάπως έτσι, παρά τον θόρυβο ο 
οποίος γίνεται γύρω από τους «μικρούς 
πρωταγωνιστές» της εγχώριας τυποποίησης 
προϊόντος με ταυτότητα, οι οποίοι μάλιστα 
αποσπούν, όλο και συχνότερα τον τελευταίο 
καιρό, σημαντικά βραβεία στους διεθνείς 
διαγωνισμούς γευσιγνωσίας, τα νούμερα 
του τυποποιημένου προϊόντος έναντι 
των ποσοτήτων που «φεύγουν» χύμα, 
παραμένουν χαμηλά. Κι ας νομίζουμε…      

 ο γερολαδάς

Παρενιαυτοφορία

Τη διεξαγωγή 
του 4ου 
Διαγωνισμού 

Ποιότητας 
Ελαιολάδου 
«Κotinos 2019»  
ανακοίνωσε η 
Επιστημονική 
Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου Φιλαίος. 
Ο Κότινος, ο οποίος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα αυστηρά κριτήρια του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) για 
τα βραβεία ποιότητας Mario Solinas, 
υποστηρίζεται από την Διεθνή 
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Foo-
dexpo Greece. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι η  διοργανώτρια εταιρεία της 
έκθεσης, Forum ΑΕ, προσφέρει 
και για το 2019 τη δυνατότητα σε 
κάθε επιχείρηση τυποποίησης 
ελαιολάδου, η οποία συμμετέχει στη 
Foodexpo, να συμμετάσχει δωρεάν 
με ένα δείγμα στη διαγωνιστική 
διαδικασία, καλύπτοντας η ίδια το 
κόστος συμμετοχής. 
Ο Διαγωνισμός Κότινος 2019, με 

προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων μέχρι και την 

28η Φεβρουαρίου 
2019,  αφορά τρεις 
κατηγορίες βραβείων. 
Ειδικότερα: 
● Βραβεία για 

εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα ΠΟΠ/ΠΓΕ 

● Βραβεία για Βιολογικά 
εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα, και ● Βραβεία για 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 
συμβατικής καλλιέργειας.
Η απονομή των βραβείων στους 
νικητές θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης 
στην ποιότητα του ελαιολάδου, την 
οποία θα διοργανώσει η Φιλαίος 
την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Τροφίμων Foodexpo Greece 2019 
(Αθήνα, Metropolitan Expo Center, 
16-18/3/2019). Χορηγοί επικοινωνίας 
η εφημερίδα Agrenda, τα site 
agronews.gr & olivenews.gr καθώς 
και τα περιοδικά Ελιά και Ελαιόλαδο 
& Ελαίας Καρπός.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου αίτηση
για συμμετοχή στον Κότινος 2019
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Η πανάρχαια ελιά του ποιητή  
από την πέτρινη Μονοβασιά

«Κυρά Μονοβασιά μου, 
πέτρινο καράβι μου», 
έτσι αποκαλούσε τη 

Μονεμβασιά όπου γεννήθηκε και 
έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος. Όταν έφυγε 
πρώτη φορά για μεγάλο διάστημα πήρε 
μαζί του «πανάρχαιες ελιές, το δύστυχο 
σταχτί» και αφού επέστρεψε μετά 

την περιπέτειά του με τη φυματίωση 
μετέφερε «ένα τοπίο σκληρό σαν τη 
σιωπή, που σφίγγει στο φως τις ορφανές 
ελιές του και τ’ αμπέλια του, σφίγγει 
τα δόντια». Η ιστορία της μέσα από τα 
μάτια του, είναι προσωπική γιατί αφορά 
την οικογένειά του, αφού ο πατέρας 
του ήταν μεγαλοκτηματίας που έχασε 

Η 
προτομή του ποιητή που 
στην εξορία του ζωγράφιζε 
πέτρες σήμερα στέκει 
κοντά στην είσοδο της 
καστροπολιτείας. Το 

Λιοτρίβι, το εξοχικό σπίτι της οικογένειας 
Ρίτσου στις Βελιές, ξεκινά την ιστορία του 
από τους βυζαντινούς χρόνους, όπου όπως 
και σε όλα τα κτήματα της περιοχής της 
Μονεμβασίας, καλλιεργούνται αμπέλια 
από τα οποία παράγεται το περίφημο κρασί 
Malvasia, γνωστό σε όλη την Ευρώπη για 
την εξαιρετική ποιότητα και την μοναδική 
γεύση του. Κατά τον 18ο αιώνα, το Ιστορικό 
Αρχοντικό του κτήματος παίρνει την 
σημερινή του μορφή, αφού χτίζεται εκ 
νέου πάνω στα παλιά βυζαντινά θεμέλια 
του για να στεγάσει αρχικά έπαρχους και 
άλλους αξιωματούχους της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Κατόπιν της ελληνικής 
επαναστάσεως του 1821, η ιστορία θέλει 
το Κτήμα να περνά στην ιδιοκτησία της 
οικογενείας του μεγάλου ποιητή της 
Ρωμιοσύνης. Γι’ αυτό ο Ρίτσος θυμόταν: 
«Στις Βελιές, που περνούσαμε τον 
περισσότερο καιρό του καλοκαιριού, τα 
περιβόλια ήταν γεμάτα καρπούς. Παίρναμε 
τα καλάθια στο χέρι να μαζέψουμε φρούτα, 
σταφύλια, καρύδια και αμύγδαλα. Κοντά 
στο σπίτι μας υπήρχε μια μεγάλη βρύση, 
πηγή με τρεχούμενο νερό. Εκεί πηγαίναμε 

να δούμε τις γυναίκες να πλένουν και να 
λευκαίνουν και τους άντρες να ποτίζουν τα 
ζωντανά τους. Το νερό συνέχιζε να τρέχει 
κάτω από τα πλατάνια, τις λεύκες και τις 
καλαμιές, και να ποτίζει με τα αυλάκια του 
τα χτήματα των Ρίτσων. Εδώ κυνηγούσαμε 
βατράχια, τσαλαβουτούσαμε και ξαπλώναμε 
κάτω από τις σκιές στις ψάθες, που φέρναμε 
από το σπίτι. Την εποχή του τρύγου τρέχαμε 
στ’ αμπέλια ανάμεσα στους εργάτες και τις 

εργάτριες και ξεχνιόμαστε στα πατητήρια. 
Τα λιακωτά γέμιζαν μαύρη σταφίδα που 
ξεραινόταν στον ήλιο και στα βαρέλια 
ακούγαμε να σιγοβράζει ο μούστος. Το 
γλυκόπιοτο κρασί της Μονεμβάσιας και 
όλης της γύρω περιοχής είναι ονομαστό. 
Όταν είχε κυνήγι, οι θείοι και ο πατέρας 
έφευγαν με τους υπηρέτες και τα σκυλιά 
και οι γυναίκες έκαναν κάποια επίσκεψη σε 
συγγενείς και κουμπάρους».

το 1917 σχεδόν όλη την περιουσία του 
λόγω της αγροτικής μεταρρύθμισης 
στην οποία προχώρησε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, αλλά και οικουμενική γιατί 
συνέπτυξε τον μόχθο του αγροτικού 
κόσμου και τον συνέδεσε με ένα 
συλλογικό αφήγημα που ενώ έχει ρίζες 
καταφέρνει και περνάει τα σύνορα. 
Υπήρξαν πολιορκητές που κατάφεραν 
και άλλοι που απέτυχαν να υποτάξουν 
την καστροπολιτεία με τη μονή έμβασιν, 
που αποτελούσε εμπορικό κόμβο και 
έδωσε αναμνήσεις με έμπνευση στο 
«Τρακτέρ» του Ρίτσου, για καταγγελία 
στους «υπεραξίας υδρατμούς». Στο 
«Καπνισμένο Τσουκάλι» «ένα αλέτρι 
συλλογισμένο περιμένει τ’ όργωμα», η 
«Κυρά των αμπελιών» «μοιράζει στους 
βοσκούς μπαρούτι και τραγούδι», στην 
ελιά της «Ρωμιοσύνης» συνυπάρχουν 
«το τσόφλι του περσινού τζίτζικα και η 
φωνή του φετινού». 

Το Λιοτρίβι ήταν το εξοχικό 
σπίτι της οικογένειας Ρίτσου 

στις Βελιές.

Η τοπική ποικιλία 
Αθηνολιά, πρώτη ύλη για 

τα ελαιόλαδα της περιοχής.

Η προτοµή του ποιητή 
στέκει σήµερα στην είσοδο 

της Καστροπολιτείας.
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